Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 19 februari 2019
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 5/2/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier belasting naheffing blauwe
zone voor de maand januari 2019
Het kohier van de belasting ‘naheffing blauwe zone’ voor de maand januari 2019
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Aktename melding ingedeelde inrichting - Vivalto OMV_2019009857 OMV/2019/00012
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 25/01/2019, door Vivalto Immo, Rue de Plope 12, 4431 Ans.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Doornenstraat 10-1214, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie C nrs 249R4, 249P4.
Het betreft een melding tot Overdracht milieuvergunning van Gerosin NV aan
Vivalto Immo NV.
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, houdende
vergunning aan vzw Eigen-Tijd, Doornenstraat 12, 8520 Kuurne voor het
exploiteren van een nieuwe inrichting: een woonzorgcentrum, gelegen te 8520
Kuurne, Doornenstraat 12 wordt geactualiseerd.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

4.

Omgevingsvergunning Estelco - OMV 2018/00142 - 2018108009
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

5.

Omgevingsvergunning (geschrapt) - OMV 2018/135 - 2018121130
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.
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6.

Omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
7.

Invulsessies belastingsaangifte 2019 - inkomsten 2018 - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om samen met de FOD
Financiën van de Federale Overheid 2 invulsessies te organiseren voor de
belastingsaangiften van de Kuurnse particulieren op woensdag 5 en donderdag 6
juni 2019.

8.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

9.

Beslissing tot erkenning van de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst
die opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen op 26 mei 2019
Twee personen dienden een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst in,
opgesteld voor de Europese verkiezingen. De betrokkenen voldoen aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden om als kiezer deel te nemen aan de voormelde
verkiezingen. De betrokkenen zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de gemeente en hebben hun aanvraag tijdig ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen erkent de aanvraag tot inschrijving
op de kiezerslijst van deze personen.

Vrije tijd
10.

Afwijken op de geluidsnormen n.a.v. het evenement van 'mosselfestijn met
optreden van Request' van 70-80comité vzw - verlenen vergunning
Het College geeft 70-80comité vzw toelating om het evenement 'mosselfestijn
met optreden van Request' op zaterdag 23 februari 2019 in de Kubox te
organiseren en verleent 70-80comité vzw de vergunning om n.a.v. bovenstaande
activiteit af te wijken op de geldende geluidsnorm bij muziekactiviteiten van de
Kubox tot 100 dB(A), gemiddeld geluidsniveau gemeten over 60 min.

11.

Evenement '6de slalom van Kuurne (autobehendigheidswedstrijd)' van
Autostal Hemicuda vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft Autostal Hemicuda vzw toelating om het evenement '6de slalom
van Kuurne (autobehendigheidswedstrijd)' op maandag 22 april 2019 in de
Noordlaan (N395d/N395c) te organiseren.

12.

Evenement 'Metalworksfest (metal festival)' van The Evil Cat vzw verlenen vergunningen
Het College geeft The Evil Cat vzw toelating om het evenement 'Metalworksfest
(metal festival)' op zaterdag 30 maart 2019 in de Sint-Pieterszaal te organiseren.

13.

Aanvraag toelating landen van een helikopter - goedkeuring
Het College geeft toelating om een helikopter te laten landen op zondag 3 maart
2019 op landbouwgrond, in de Kon. Boudewijnstraat, tegenover de StMichielsweg, en op de hippodroom mits er wordt voldaan aan de voorwaarden van
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het ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende regeling van het landen en
opstijgen van helikopters buiten luchtvaartterreinen.
Welzijn
14.

Lokaal Loket Kinderopvang - coördinatie door welzijnsdienst en opvragen
subsidie bij Kind en Gezin
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om het Lokaal Loket
Kinderopvang te coördineren vanuit de welzijnsdienst.
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de subsidie voor
het Lokaal Loket Kinderopvang elektronisch aan te vragen bij Kind en Gezin vanaf
maart 2019.

ONDERWIJS
15.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan halftijdse loopbaanonderbreking
voor medische bijstand
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
16.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne
voor wielertoeristen op zaterdag 2 maart 2019 en de wielerwedstrijden
Kuurne-Brussel-Kuurne voor eliterenners met contract en juniores op
zondag 3 maart 2019 - goedkeuren wijzigingen
Het College van Burgemeester en Schepenen keurde op 29 januari 2019
'Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Kuurne-Brussel-Kuurne voor
wielertoeristen op zaterdag 2 maart 2019 en de wielerwedstrijden KuurneBrussel-Kuurne voor eliterenners met contract en juniores op zondag 3 maart
2019' goed.
Naar aanleiding van deze manifestaties zijn bijzondere verkeersmaatregelen
vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een
vlot verloop van het normale verkeer en dienen volgende artikels gewijzigd te
worden (De wijzigingen worden in het vet aangeduid):
Artikel 11
Op zondag 3 maart 2019 vanaf 9u 8u tot 19u is de toegang in beide
richtingen verboden voor iedere bestuurder op de hierna vernoemde
plaatsen:
 de N50 (Brugsesteenweg) gedeelte tussen de Kattestraat en de
N36d (Rijksweg).
Uitzondering wordt gemaakt voor:
 de doortochten juniores en hun volgwagens;
 de doortochten eliterenners met contract en hun volgwagens;
 de doortochten van VIP-shuttlebussen met volgbewijs of
doorlaatbewijs.
Deze maatregel wordt aangeduid met het verkeersbord C3.
Artikel 13
Op zaterdag 23 februari 2019 donderdag 21 februari 2019 tot maandag
4 maart 2019 van 6u tot 18u is er parkeerverbod op de hierna vernoemde
plaatsen:
 de uitgetekende parkeerplaatsen in de Parkwijk aan de voorzijde
van de kerk.
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Artikel 14
Van zaterdag 23 februari 2019 vrijdag 22 februari 2019 om 8u tot
maandag 4 maart 2019 om 18u is er parkeerverbod op de hierna vernoemde
plaatsen:
 Brugsesteenweg (N50), gedeelte tussen de bushalte Sint-Pieter
en de Sint-Michielsweg.
Deze maatregel wordt aangeduid door de verkeersborden E1 met passend
onderbord.
17.

Wijziging openingsuren lokale politiepost Kuurne - advies
Het College geeft positief advies op de onderstaande openingsuren van de lokale
politiepost PZ Vlas Kuurne:
Ma- vr: 08.30-12.00 uur
Zat: 09.00-12.00 uur
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