
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 19 augustus 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2019 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
9 en 12 augustus 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 
277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

MOBILITEIT 

2.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 7 september 2019 naar aanleiding van een 
buurtfeest en wielerwedstrijd op gesloten omloop in de Doelstraat 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 7 
september 2019 naar aanleiding van een buurfeest en wielerwedstrijd op gesloten omloop met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren.  

3.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in het 
Schuttershof op 24 augustus 2019 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 24 
augustus 2019 naar aanleiding van een buurtfeest met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen 
te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren 



4.  Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in de 
Rozestraat op 30 augustus 2019 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed te Ingelmunster op 30 
augustus 2019 naar aanleiding van een buurtfeest met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen 
te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

LEEFMILIEU 

5.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het behoud van zwaluwnesten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag ZW-2019-8 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement ter bescherming van zwaluwnesten van 26 februari 2002. De subsidie bedraagt 25,00 euro. 

6.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2019-2 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

7.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 108292, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

8.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen 
en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning keurt het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag goed met referentienummer 
OMV_2019028813. 
  



PATRIMONIUM 

9.  Goedkeuren van de gunning voor de overheidsopdracht met betrekking tot het opruimen en 
ontknekelen van een gedeelte van de begraafplaats 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het schepencollege keurt de overheidsopdracht goed voor het gedeeltelijk opruimen en ontknekelen van de 
begraafplaats. De werken bedragen in totaal 36.728,91 euro. 

ALGEMENE FINANCIERING 

10.  Loonstaten 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nr. 2019/38, 
39 en 40 ten bedrage van 1.098,78 euro en gelast de betaling ervan. 

11.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2019/28 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


