Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 18 juni 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 11/06/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

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

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019058836 OMV/2019/00106 - Inrichtingsnummer 20190329-0072 - Stijn Maes,
Leiemeersdreef 9
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 21/05/2019, door Maes Stijn, Leiemeersdreef 9, 8520 Kuurne. De melding
heeft betrekking op een terrein met als adres Leiemeersdreef 9, 8520 Kuurne en
met als kadastrale omschrijving sectie C nr 367N. Het betreft een melding van
een gevonden boorput.

4.

Aktename melding ingedeelde inrichting - OMV_2019070036 OMV/2019/00111 - Inrichtingsnummer 20190527-0038 - Devolder Kathy Noordlaan
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 27/05/2019, door Kathy Devolder. Mits te voldoen aan de voorwaarden.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Noordlaan 5 (en deels
Kortrijk), 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie sectie A nrs
474M, 474L (en deels Kortrijk: 521K2, 521L2).
Het betreft een melding tot tijdelijke mobiele breekinstallatie.

5.

Omgevingsvergunning 2018144560 - 2019/00008 - Eigen Gift - Eigen Hulp
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd, mits te voldoen aan de
voorwaarden.

Publieke ruimte
6.
1

Verkoop afgedankt voertuig - toewijzing

De verkoop van de Citroen Berlingo bestelwagen met chassisnummer
VF7GBKFWB94087925 wordt toegewezen aan de bieder.
7.

Plaatsen fundering containerberging en aanleggen verharding aan het
Jeugdcentrum Sint-Michiel - Gunnen van de opdracht - Erratum
In de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 mei
2019 houdende 'Plaatsen fundering containerberging en aanleggen verharding
aan het Jeugdcentrum Sint-Michiel - Gunnen van de opdracht' wordt de naam
Sidetra met KBO nr. BE 0836.883.336 vervangen door Sidegro, met KBO nr. BE
0462.179.957.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
8.

Evenement '21ste grote Kuurnse rommelmarkt' van De
Ommeganckgezellen - verlenen vergunningen
Het College geeft De Ommeganckgezellen toelating om het evenement '21ste
grote Kuurnse rommelmarkt' op zondag 18 augustus 2019 op het Marktplein en in
de centrumstraten te organiseren.

9.

Evenement 'Sint-Pietersfestival' van Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter goedkeuring evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Sint-Pietersfestival', georganiseerd op 26/06/2019-1/07/2019
door Koninklijk Feestcomité Sint-Pieter een subsidie toe van 4750 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Sint-Pietersfestival' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
voor evenementen met een subsidiebedrag van van € 4.000,00 tot €
6.500,00:
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal
 Bij indoorevenementen: gratis gebruik van de gemeentelijke culturele
infrastructuur waar het evenement plaatsvindt
 Bij openluchtevenementen:
o gratis gebruik van het volledig verkeersvrij gemaakt openbaar
domein voor de inrichting van het evenement
o gratis gebruik van een gemeentelijk gebouw (voor zover beschikbaar
en voor zover noodzakelijk) in de (dichte omgeving van de)
evenementenzone voor de opvang van de medewerkers en artiesten
en voor de opslag van duur en breekbaar materiaal zoals
audiovisueel materiaal e.d.
o gratis gebruik van de Kubox en bijhorende parkings (voor zover
beschikbaar) bij eventuele slechte weersomstandigheden (zoals
regen storm, …).

ONDERWIJS
10.

Gemeentelijk basisonderwijs - vaststellen lestijdenpakket Centrumschool
en Boudewijnschool - schooljaar 2019-2020
Het lestijdenpakket van de Centrumschool en Boudewijnschool (met vestiging
Pienter) voor het schooljaar 2019-2020, wordt vastgesteld, zoals opgemaakt door
de schooldirecteurs.

INTERNE DIENSTVERLENING
2

Bestuurszaken
11.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Xperilab in Pienter
Naar aanleiding van de komst van een truck met techniekactiviteit 'Xperialab' naar
Pienter op donderdag 10 oktober 2019 van 6u tem 17u is er parkeerverbod op:
- parking St-Pieterszaal/Pienter, Brugsesteenweg, nl. het gedeelte tussen de
school en de bypass, kant apotheek
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