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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2022 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
22 augustus 2022 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 in de Rozestraat op 2 en 3 september 2022 
naar aanleiding van een buurtfeest 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Rozestraat (tussen 
Lokbeekstraat en Duikerstraat) naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest op 2 en 3 september 2022 
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 in de Onze-Lieve-Vrouwstraat op 4 september 
2022 naar aanleiding van een buurtfeest 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed in de Onze-Lieve-
Vrouwstraat naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest op 4 september 2022 met de bedoeling de 
effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te vrijwaren. 

ECONOMIE 

4.  Weigeren van de aanvraag voor terugbetaling van het inschrijvingsgeld in de verrijkte 
Kruispuntbank der Ondernemingen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepen keurt een aanvraag 1202200041528 af overeenkomstig het reglement 
inzake de terugbetaling van het inschrijvingsgeld KBO van 19 november 2019. De aanvraag voldeed niet aan de 
voorwaarden van het reglement. 
  



OMGEVING 

5.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen advies aan de deputatie over de omgevingsvergunningsaanvraag met 
referentienummer OMV_2021120528. 

6.  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 omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
OMV_2022055240, OMV_2022079398 en OMV_2022084060. 

DIENSTVERLENING 

7.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, met name de Beukendreef (Drevetuintjes) 175 euro 

COMMUNICATIE 

8.  Verlenen van een principieel akkoord voor het plaatsen van een informatie- en 
publiciteitsscherm 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met een aanbod van Cityscreen NV voor het 
leveren en plaatsen van een informatie- en publiciteitsbord op openbaar domein van de gemeente. Het bord, 
geplaatst op een strategische locatie, vormt een aanvullend element in de gemeentelijke communicatie en biedt 
geïnteresseerde lokale handelaars, tegen betaling, de kans om te adverteren. 

ALGEMENE FINANCIERING 

9.  Loonstaten 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2022/129 tot en met 134, 142 tot en met 147 en 149 tot en met 150 ten bedrage van 254.540,59 euro en gelast 
de betaling ervan. 



10.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 2022/32 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

11.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2022/74 ten bedrage van 192.833,05 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

12.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 2022-17 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

13.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies, wordt een tariefaanpassing voorgesteld. Het 
betreft een tariefbepaling voor de boekenverkoop van de bibliotheek. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


