
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 03/09/2019

1. Coördinatie technische dienst - Algemeen - Onteigeningsplan Boterhalle - Afbraak garages - 
Goedkeuring en gunning.

De opdracht afbraak garages achter de Boterhalle wordt gegund.

2. Coördinatie technische dienst - Aankopen - OC Woumen - Aankoop klaptafels en stapelstoelen 
- Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen om 36 klaptafels en 200 stapelstoelen aan te kopen met bijhorende 
stapelkarren voor het nieuwe ontmoetingscentrum te Woumen met kostenraming ten bedrage 
van 20.000 euro, exclusief btw.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming gesloten ruwbouw en afwerking - Voorstel compensatie betonpanelen 
en termijnverlenging - Goedkeuring.

Het compensatievoorstel voor de betonpanelen en de algemene termijnverlenging wordt 
goedgekeurd.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Ontmoetingscentrum 
Woumen - Aanneming  gesloten ruwbouw en afwerking  - Verrekening 9-14 - Goedkeuring.

De verrekening 9-14 wordt goedgekeurd.

5. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Loodsen technische 
dienst - Herinrichten loods Heernisse 8b - Lijst leveranciers - Goedkeuring. 

Goedkeuring wordt verleend aan de lijst van de leveranciers. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Drink wijkbewoners Willem Telllaan op 
13/09/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Landbouwdag (wijziging) op 22/09/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Mivos-triatlon op 22/09/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Openbare ruimte - Algemeen - Onderhoud tennisvelden - Aankoop grind - Goedkeuring factuur.

De factuur wordt goedgekeurd.

10. Openbare ruimte - Aankopen - Aankoop fietsoverkapping Van Pouckestraat - Lastenboek, 
kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring wordt verleend.

11. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Herstel openbare verlichting Leerlooierijstraat - Offerte 
Fluvius - Goedkeuring.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0708-7187-7627-1492.

https://www.verifieer.be/code/0708718776271492


De goedkeuring wordt verleend aan Fluvius.

12. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Omgevingswerken verkaveling Keiemdorpstraat 
Tervaete - Groep Huyzentruyt - Definitieve oplevering - Goedkeuring.

De definitieve oplevering wordt goedgekeurd.

13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/144 uitbreiden van 
de woning en regulariseren van de verharding, gelegen te Oudekapelle - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/147 aanbouwen 
nieuwe berging/garage, gelegen te Oostkerke - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/114 aanvraag tot 
Omgevingsvergunning: uitbreiden van de grondwaterwinning gelegen te Esen - Aktename 
besluit deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 22/08/2019.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/127 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: plaatsen van een windmolen gelegen te Beerst - Aktename besluit 
deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 22/08/2019.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/128 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: plaatsen van een windmolen gelegen te Keiem - Aktename besluit 
deputatie.

Aktename van het besluit van de deputatie van 22/08/2019.

18. Woonwinkel - Algemeen - Woonwinkel - Verslag vergadering stuurgroep - Aktename. 

Er wordt akte genomen van het verslag van de stuurgroep van 20/08/2019. 

19. Woonwinkel - Algemeen - Woonwinkel - Afsprakenkader over het onderzoeken van woningen 
die te huur worden aangeboden aan het sociaal verhuurkantoor met het oog op nieuwe 
inhuurname - Principiële goedkeuring. 

De gemeente geeft principiële goedkeuring aan het afsprakenkader over het onderzoeken van 
woningen die te huur worden aangeboden aan het sociaal verhuurkantoor met het oog op 
nieuwe inhuurname.

20. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair 'De Katrol' - Goedkeuring.

Een 4-tal stagiairs krijgen de toelating om stage te lopen bij De Katrol.

21. Lokale economie - Algemeen - Organisatiebeheersing - Oprichten van een auditcomité - 
Principiële goedkeuring.

In kader van de organisatiebeheersing wordt een auditcomité opgericht. 

22. Sportdienst - Algemeen - Organisatie 21ste IFF Marathon op zondag 08/09/2019 - Medewerking 
stad Diksmuide en toekennen subsidie - Goedkeuring.

De logistieke ondersteuning van de IFF-marathon 2019 en toekenning van een subsidie wordt 
goedgekeurd.

23. Sportdienst - Aankopen - Nieuw sportcomplex 'De Pluimen' - Aankoop didactisch 
zwembadmateriaal door Farys - Kostenraming, lijst leveranciers en wijze van gunnen - 
Principiële goedkeuring.
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Goedkeuring te verlenen aan de aankoop van zwembadmaterialen voor een geraamd bedrag van 
1.750,00 euro, transportkosten en btw niet inbegrepen en deze opdracht te gunnen volgens 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

24. Sportdienst - Aankopen - Sportcomplex 'De Pluimen' - Offerte legionellapreventie, ontwerp 
beheersplan en logboek door Farys - Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen aan Farys/Aquadomo om dit legionellabeheersplan te laten opmaken ten 
bedrage van 1.962,83 euro, btw niet inbegrepen (fasen 1 t.e.m. 3), en voor fase 4 een bedrag van 
88,40 euro, btw niet inbegrepen, per staalname voor de eerste 3 staalnames, en daarna 74 euro, 
btw niet inbegrepen, per extra monster. 

25. Jeugddienst - Algemeen - Bedanking animatoren speelpleinwerkingen - Goedkeuring.

Goedkeuring te verlenen aan het organiseren van een bedanking voor de animatoren van de 
Diksmuidse speelpleinwerkingen vzw’s voor hun inzet tijdens de voorbije zomer.

26. Evenementen - Algemeen - Sint te Gast - Huis van de Sint - Ticketverkoop - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven om de ticketverkoop voor “Sint te Gast” in voorverkoop te laten 
verlopen via Ticketgang. 

27. Evenementen - PR & protocol - Canadees-Pools-Britse plechtigheid Maldegem op 08/09/2019 - 
Afvaardiging stadsbestuur - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

28. Evenementen - PR & protocol - Galaconcert provinciestaf West-Vlaanderen - Vraag tot 
sponsoring of publicitaire inlassing programmabrochure 2019 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

29. Evenementen - PR & protocol - Plechtigheid Nationaal IJzerfront voor België op 21/09/2019 - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend

30. Verslag vorige zitting - Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van 27/08/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De algemeen directeur De burgemeester

Marie Herman Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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