
OVERZICHTSLIJST

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 09/08/2022

1. Gebouwendienst - Aankopen - GBS Keiem - Schilderen buitenschrijnwerk exterieur en interieur 
- Principiële goedkeuring.

Er wordt principiële goedkeuring verleend aan het schilderen van het buitenschrijnwerk van GBS 
Keiem. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Mobiliteit - Algemeen - Aanvraag Coachingtraject Masterplan toegankelijke haltes INTER - 
Vaststelling. 

Er wordt goedkeuring verleend tot het aanvragen van het coachingtraject masterplan toegankelijke 
haltes van INTER. 

3. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Dwars door Keiem op 27/08/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

4. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Kermis Esen van 27-31/08/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

5. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Keiem Kermis van 28/08/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

6. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Opendeurdag Familie Verhaeghe op 28/08/2022 
en 01/09/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

7. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Zot Zomerslot op 31/08/2022 - Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

8. Mobiliteit - Tijdelijke verkeersreglementen - Rommelmarkt Pervijze op 04/09/2022 - 
Vaststelling. 

Er wordt een tijdelijk verkeersreglement vastgesteld. 

9. Openbare ruimte - Algemeen - Sportpark De Pluimen - Ontwerp en aanleg van een skatepark - 
Lastenboek, kostenraming en wijze van gunnen - Principiële goedkeuring. 

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

10. Openbare ruimte - Begraafplaatsen - Ontgraven, ontruimen, reinigen van graven in volle grond 
en grafkelders op diverse begraafplaatsen te Diksmuide door externe aannemer - Gunning. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de raamovereenkomst voor de dienstjaren 2022-2024. De 
opdracht wordt gegund. 

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

De openbare onderzoeken worden gesloten.

12. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/94 exploiteren van 
een medisch centrum + verbouwen tot Medisch Centrum Diksmuide te Diksmuide, gelegen 
Laure Fredericqlaan 13-15 te Diksmuide - Aanvrager Jan Yperman Ziekenhuis - Afleveren 
vergunning.

De vergunning wordt verleend onder voorwaarden.
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13. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2021/362 exploiteren van 
2 hoogspanningscabines en een tijdelijke bronbemaling + slopen bedrijfsgebouw en oprichten 
bedrijfsverzamelgebouw, gelegen Nijverheidstraat 18 te Diksmuide - Aanvrager FERHAN - 
Advies deputatie.

Er wordt gunstig geadviseerd onder voorwaarden.

14. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2022/61 verbouwen van 
een halfopen woning, gelegen Kaaskerkestraat 36 te Kaaskerke - Aanvrager Clybouw-Decan - 
Advies deputatie.

Er wordt ongunstig geadviseerd.

15. Ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed - Omgevingsvergunning - 2020/58 aanvraag tot 
omgevingsvergunning: uitbreiden en wijzigen van een akkerbouwbedrijf + slopen en 
herbouwen loods en aanleggen van erfverharding, gelegen Veurnestraat 103, 8600 Pervijze - 
Aanvrager Vandenbroucke Guido - Aktename besluit deputatie.

Er wordt akte genomen van het besluit van de deputatie van 14/07/2022.

16. Woonwinkel - Leegstand - Bezwaarschrift leegstand Kasteelstraat 28 bus 21.

Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard.

17. Personeelsdienst - Werving - Afsluiten kandidaturenlijst directeur gemeentelijk basisonderwijs 
- Goedkeuring.

De kandidaturenlijst wordt afgesloten.

18. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

De progressieve tewerkstelling van een medewerker wordt goedgekeurd.

19. Personeelsdienst - Loopbaan - Verlenging progressieve tewerkstelling - Goedkeuring.

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

20. Personeelsdienst - Loopbaan - Aanvraag deeltijds onbetaald verlof - Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvraag van een personeelslid voor deeltijds onbetaald verlof.

21. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

22. Personeelsdienst - Weddebepaling - Vaststelling individuele jaarbezoldiging - Goedkeuring.

De wedde van een medewerker wordt vastgesteld bij de overgang naar de volgende weddenschaal. 

23. Burgerlijke stand en bevolking - Grondconcessies - Grondvergunningen begraafplaatsen - 
Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de aanvragen voor concessies op de begraafplaatsen.

24. Informaticadienst - Aankopen - Instap phished.io-platform & aanwending CEVI cybersecurity 
subsidie - Goedkeuring.

De instap in het phished.io pltaform wordt goedgekeurd alsook de aanwending van de CEVI 
ledencredits hiervoor. 

25. Sportdienst - Acties - Organisatie sportlessen jeugd en volwassenen seizoen 2022-2023 - 
Goedkeuring.

Het programma voor organisatie van sportlessen voor jeugd en volwassenen seizoen 2022-2023 wordt 
goedgekeurd. 

26. Sportdienst - Algemeen - Samenwerkingsovereenkomst I-Fit en stadsbestuur Diksmuide 2022-
2023 inzake aanbod van sportlessenreeksen voor volwassenen - Goedkeuring. 

Er wordt goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst.
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27. Toerisme - Algemeen - Subsidieproject RTI - Optimalisatie toerismeonthaal - Principiële 
goedkeuring.

Via de provinciale Recreatief Toeristische Impulsen (RTI) verkrijgen we 20.000 euro subsidie (50%) voor 
de optimalisatie toerismeonthaal. Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de uitvoering 
winters 2022-2023 en 2022-2024. Dit dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

28. Evenementen - PR & protocol - IJzerbedevaart Diksmuide - Afvaardiging en bestellen bloemstuk 
- Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend.

29. Financiële dienst - Aanrekeningen en bestelbonnen - Goedkeuring.

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

30. Verslag vorige zitting - Goedkeuring.

Het verslag van de vorige zitting 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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