Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 14 mei 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 7/05/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Omgevingsvergunning - OMV/2019/00037 - OMV_2019023546 Vanquackebeke Davy, Koningin Elisabethstraat 15
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

3.

Omgevingsvergunning - OMV/2019/00017 - OMV_2019012464 - Davie
Moerman, Molenput 2
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

4.

Omgevingsvergunning - OMV/2018/00179 - OMV_2018156662 - Imporio,
Brugsesteenweg 354
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

5.

Omgevingsvergunning - OMV/2019/00022 - OMV_2018141692 - Geert
Bekaert, Koning Boudewijnstraat 48
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

6.

Toewijzingsproces bedrijventerreinen ikv Vlaams Reservepakket bevestiging locatieonderzoek
Het college van burgemeester en schepenen besluit in het kader van het
onderzoek naar mogelijke terreinlocaties voor bijkomende bedrijvenzones,
gevoerd door de provincie, de zoekzones uit het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan te bevestigen.
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Publieke ruimte
7.

Onderhoud haag Sint-Katriensesteenweg - Dienstjaren 2019 - 2020 - 2021
- Gunnen van de opdracht
De opdracht ‘Onderhoud haag Sint-Katriensesteenweg - Dienstjaren 2019 - 2020
– 2021’ wordt gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de prijs)
bieders, zijnde:
1. Perceel 1 (Scheren van hagen en wieden groenstroken gelegen
tussen rijweg en fietspad ): KRINKELS NV, KBO nr. BE
0821.547.933, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.400,00 EUR +
2.394,00 EUR (21% btw medecontractant) = 13.794,00 EUR
2. Perceel 2 (Overige werken op afroep): KRINKELS NV, KBO nr. BE
0821.547.933, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 38.700,00 EUR +
8.127,00 EUR (21% btw medecontractant) = 46.827,00 EUR

SAMENLEVEN
Vrije tijd
8.

Evenement 'Herdenking Leieslag' van Gemeentelijk Leieslagcomité verlenen vergunningen
Het College geeft Gemeentelijk Leieslagcomité toelating om het evenement
'Herdenking Leieslag' op vrijdag 24 mei 2019 aan het Leieslagmonument ter
hoogte van de Hondenschool in de L. G. Gérardstraat (aan de jachthaven) en aan
het monument op het Marktplein te organiseren.

9.

Evenement 'Bolletje-Pijltje autozoektocht' van T.S.L. Hulpdienstfotografie
vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft T.S.L. Hulpdienstfotografie vzw toelating om het evenement
'Bolletje-Pijltje autozoektocht' op zondag 29 september 2019 op het Marktplein te
organiseren.

10.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v.
'Boelbeurs' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan KWB Kuurne om n.a.v. het evenement
'Boelbeurs' op zaterdag 9 en zondag 10 november 2019 tijdelijke
publiciteitsborden langs de openbare weg te plaatsen volgens de voorwaarden
bepaald in artikel 209 tot en met 214 van de algemene gemeentelijke
politieverordening.

11.

Inname openbaar domein voor een springkasteel - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toelating om op zaterdag 25
mei 2019 een springkasteel te plaatsen op het openbaar domein. De gemeente
kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen.
Het College vraagt dat de familie de buren vooraf verwittigt.
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12.

Plaatsen van tijdelijke bewegwijzering langs de openbare weg n.a.v.
'wandeltocht' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Sportvrienden Kuurne om n.a.v. de
wandeltocht op zondag 19 mei 2019 tijdelijke bewegwijzering langs de openbare
weg te plaatsen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 205 tot en met 208
van de algemene gemeentelijke politieverordening.

ONDERWIJS
13.

Gemeentelijk basisonderwijs - tijdelijke aanstellingen in een wervingsambt
in het gewoon basisonderwijs
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
14.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de verkiezingen op
zondag 26 mei 2019
Op zondag 26 mei 2019 gaat de verkiezingen door.
Naar aanleiding van deze manifestatie 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.

15.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 'Belgisch
Kampioenschap Vinkenzetten' op zondag 30 juni 2019
Op zondag 30 juni 2019 gaat 'Belgisch Kampioenschap Vinkenzetten' door.
Naar aanleiding van deze manifestatie 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.

16.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. een proefopstelling
'tractorsluis'
Van dinsdag 21 mei 2019 tot en met vrijdag 24 juni 2019 is alle verkeer verboden
thv de tractorsluis op volgende locaties
- P. Vinckestraat 50 meter vóór het kruispunt met de St-Pietersstraat;
- Stokerijstraat 50 meter vóór het kruispunt met de St-Pietersstraat.
Uitzondering wordt gemaakt voor landbouwvoertuigen, fietsers, bromfiets klasse A
en speedelecs.

Personeel
17.

Gelegenheidspersoneel - aanstellen vrijwilligers evenement vlaspark 30
mei 2019
Het College keurt de lijst van personen goed die mogen prestaties verrichten als
vrijwilliger bij de organisatie van het evenement op het vlaspark op donderdag 30
mei 2019. Aan de vermelde vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding betaald
die forfaitair wordt vastgesteld op 14 EUR voor prestaties van minder dan 4 uren
en op 28 EUR voor prestaties van 4 uren en meer.
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ICT
18.

Leveren en plaatsen van touchscreens in de Centrumschool en Wijzer Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
Het bestek en de raming worden goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht wordt
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
19.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 10 april 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Pieter van 10 april 2019 worden
voor kennisneming aangenomen.

20.

Maandverslag (april) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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