
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 10/12/2019

1. Coördinatie technische dienst - Aankopen - Kerstverlichting in de deelgemeenten - Goedkeuring 
factuur.

De factuur voor bijkomende kerstverlichting in de deelgemeenten wordt goedgekeurd.

2. Gebouwen, facility en patrimonium - Algemeen - Urnenkerk Lampernisse - 
Aanbestedingsdossier "Realisatie van een columbariumruimte en stille ruimte" - 
Asbestonderzoek - Goedkeuring en gunning.

De offerte voor het asbestonderzoek wordt goedgekeurd.

3. Gebouwen, facility en patrimonium - Aankopen - Patchmachine - Goedkeuring en gunning. 

De aankoop wordt goedgekeurd en gegund.

4. Gebouwen, facility en patrimonium - Nieuwbouw- en renovatiewerken - Uitbreiden en 
moderniseren Gemeentelijke Basisschool Beerst - Aanvraag schorsing - Goedkeuring. 

De aanvraag schorsing wordt goedgekeurd. 

5. Mobiliteit - Verkeer - Schoolomgevingen - Indienen subsidieaanvraag bij Vlaamse Overheid - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid voor 
snelle veiligheidsingrepen aan schoolomgevingen en dit om op alle lokale wegen de zone 30 beter 
aan te duiden.

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Willem Telllaan drink op 22/12/2019 - Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Motortoertocht Oostkerke op 20/09/2020 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Nieuwjaarsreceptie Valkstraat op 211219 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

9. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Wandeltocht Oostkerke op 23/12/2019 - 
Vaststelling.

Het tijdelijk verkeersreglement wordt vastgesteld. 

10. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Blauwe zone centrum Diksmuide - Principiële goedkeuring.

Er wordt een aanpassing aan de blauwe zone voorgesteld. Deze zal ingaan op 01/03/2019.

11. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gemeenteweg: Grauwe Broedersstraat - Principiële goedkeuring.

De tijdelijke éénrichtingsstraat wordt terug tweerichtingsstraat. Hierbij krijgt dit deel ook de functie 
fietsstraat. Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

12. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gemeenteweg: Laure Fredericqlaan - Principiële goedkeuring.

De tijdelijke éénrichtingsstraat wordt vast aangeduid. Er wordt principiële goedkeuring verleend. Dit 
dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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13. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Gemeenteweg: Parklaan - Principiële goedkeuring.

Er wordt een parkeerplaats voor mensen met een beperking voorgesteld in de straat. Er wordt 
principiële goedkeuring verleend. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

14. Mobiliteit - Aanvullende verkeersreglementen - Vaststellen van een aanvullend reglement - 
Zone 30 & woonerven - Principiële goedkeuring.

Er wordt een aanpassing aan de zone 30 aan de IJzertoren en van het centrum voorgesteld en het 
bevestigen van enkele woonerven. Principiële goedkeuring wordt verleend. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

15. Openbare ruimte - Wegen en riolering - Raamovereenkomst voor heraanleg of herstel van 
beschadigde voetpaden, opritten en wegen - Vorderingsstaat 5 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan vorderingsstaat 5.

16. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Algemeen - Woningbouwproject Kaaskerkestraat 
– Wegenis - Wijziging rooilijn - Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het nieuwe rooilijnplan. Dit dossier wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

17. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Openbaar onderzoek - Diverse 
omgevingsvergunningsaanvragen - Sluiten openbaar onderzoek.

De openbare onderzoeken worden gesloten.

18. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Vlarem - Milieuvergunningscommissie - 
Provinciale omgevingsvergunningscommissie op 16/12/2019 - Aktename.

Aktename van de zitting van de provinciale Omgevingsvergunningscommissie op 16/102/2019.

19. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/280 bouwen van 
een garage of carport in functie van agrarische activiteit, gelegen te Oostkerke - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

20. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/264 plaatsen 
afsluiting op perceelsgrenzen, gelegen te Leke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

21. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/287 regulariseren 
van verbouwde woning, gelegen te Diksmuide - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

22. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/262 het wijzigen van 
een plantenkwekerij + nieuwbouw van een serre, gelegen te Esen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

23. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/297 wijzigen van 
woning naar solitaire vakantiewoning, gelegen te Lampernisse - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.

24. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/281 Uitbreiding 
autobedrijf: regularisatie conciërgewoning en gevel (Audi) + bouwen showroom (Volkswagen), 
gelegen te Kaaskerke - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

25. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/265 het aanleggen 
van verharding, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.
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26. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/268 functiewijziging 
van kantoor naar woonentiteit, gelegen te Diksmuide - Verlenen vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend

27. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/296 bouwen van 
een tuinhuis, gelegen te Woumen - Afleveren vergunning.

De vergunning wordt onder voorwaarden verleend.

28. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2019/302 bouwen van 
een carport, gelegen te Keiem - Weigering.

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt geweigerd.

29. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Patrimonium - Recht van voorkoop - Veurnestraat 
46 - Inname standpunt.

Het recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend.

30. Woonwinkel - Algemeen - Herstelvordering Praetweg 11 - Aansluiting gemeente.

Door de wooninspectie werd een herstelvordering ingediend voor een pand voor de huisvesting van 
seizoenarbeiders. Aan de gemeente wordt gevraagd om zich bij deze herstelvordering aan te 
sluiten. 

31. Woonwinkel - Algemeen - Woonwinkel - Verslag vergadering stuurgroep 27/11/2019 - 
Aktename. 

Er wordt akte genomen van het verslag van de stuurgroep van 27/11/2019. 

32. Milieu - Algemeen - Gebruik veld- en luchtdrukkanon, gelegen te Beerst - Goedkeuring.

De aanvraag voor het gebruik van een veld- en luchtdrukkanon wordt goedgekeurd.

33. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - Aanvraag toelage structurele hulp in Kameroen - 
Goedkeuring.

De aanvraag voor toelage voor een zuidproject in Kameroen wordt goedgekeurd. 

34. Duurzaamheid - Noord-Zuidraad - 11.11.11 - Toelagen Noodhulp - Goedkeuring.

De toelagen voor noodhulp worden toegekend.

35. Personeelsdienst - Algemeen - Stagiair dienst communicatie - Toelating.

Er wordt toelating verleend om een stagiair in te zetten bij de dienst communicatie.

36. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling redder - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een redder aangesteld.

37. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch hoofdassistent 
gebouwendienst - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een technisch hoofdassistent gebouwen aangesteld.

38. Personeelsdienst - Werving - Aktename proces-verbaal en aanstelling technisch assistent 
gebouwen, facility en patrimonium - Goedkeuring.

Na de gevoerde selecties wordt een technisch assistent gebouwen, facility en patrimonium aangesteld.

39. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

40. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker wordt goedgekeurd.

41. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd gedurende 3 maanden.

42. Personeelsdienst - Vorming - "Startende speelpleinverantwoordelijke" - Toelating.
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Er wordt toelating gegeven aan een personeelslid van de jeugddienst tot deelname aan de opleiding.

43. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grafvergunningen, bijzetting en 
asverstrooiing - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de grafvergunningen, bijzetting en asverstrooiing.

44. Informaticadienst - Algemeen - Installatie en begeleiding BBC 2020 Cevi - Gunning.

De offertes voor de installatie en begeleiding van BBC 2020 worden goedgekeurd.

45. Grafische dienst - Aankopen - Kopiepapier - Gunning.

De aankoop van het kopiepapier wordt gegund.

46. Lokale economie - Centrummanagement - Afwijkingen wekelijkse rustdag 2020 - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

47. Cultuurcentrum - Aankopen - CC Kruispunt - Aankoop van 8 LED horizon belichtingsarmaturen 
- Gunning.

De aankoop van 8 LED horizon armaturen wordt gegund.

48. Basisonderwijs - Leerkrachten - Aanstelling 3/24 tijdelijk kleuteronderwijzer vanaf 16/11/2019 
tot en met 20/12/2019 via lestijden niet ingevulde vervangingen en als 3/24 tijdelijk 
kleuteronderwijzer vanaf 12/11/2019 tot en met 24/11/2019 - Goedkeuring.

De aanstelling wordt goedgekeurd. 

49. Toerisme - Algemeen - Ereburgerschap - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan het ereburgerschap in 2020.

50. Evenementen - PR & protocol - 100 jaar Kind en Gezin op 11/05/2020 - Ontvangst stadhuis - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de ontvangst op het stadhuis.

51. Evenementen - PR & protocol - Nieuwjaarsdrink voor inwoners Groot-Diksmuide op 
05/01/2020 - Organisatie en kostenraming - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de organisatie.

52. Financiële dienst - Algemeen - Aankoop simulatietool SYMIA - Gunning.

De aankoop wordt gegund.

53. Financiële dienst - Verzekeringen - Verzekeringscontracten - Gunning.

De overheidsopdracht 'Verzekeringscontracten' wordt gegund.

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 03/12/2019 wordt goedgekeurd.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De wnd. algemeen directeur De burgemeester

Johanna Verhaeghe Lies Laridon
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Handtekening(en) 
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