Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 2 juli 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 25/6/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Bezwaarschrift tegen een belasting op naheffing blauwe zone gemotiveerde beslissing omtrent de gegrondheid van het ingediende
bezwaarschrift
Het gemeentebestuur verklaart het bezwaarschrift tegen de geheven
parkeerbelasting ongegrond.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Goed te keuren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

4.

Goed te keuren omgevingsvergunningen met voorwaarden
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden afgeleverd mits te voldoen aan
de voorwaarden.

5.

Te weigeren omgevingsvergunningen
De voorgelegde omgevingsvergunningen worden geweigerd.

6.

Goed te keuren omgevingsvergunningen met voorwaarden College
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt goedgekeurd mits te voldoen aan de
voorwaarden.

Publieke ruimte
7.

Aanleggen van openbaar domein in de verkaveling Bavikhoofsestraat /
Abelenstraat (VK 177) - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige
oplevering
Het proces-verbaal van de voorlopige oplevering 'Aanleggen Openbaar domein
verkaveling VK 177 Bavikhoofsestraat / Abelenstraat' wordt goedgekeurd.
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8.

Renoveren sanitair blok speelplaats - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de
ontwerper.
Deze opdracht wordt gegund VANDENBERGHE BVBA, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0405.520.673,
Kruiskalsijdestraat 8 te 8900 Ieper, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 38.037,46 EUR + 2.282,25 EUR = 40.319,71 EUR.

9.

Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 2 - HVAC - Goedkeuring
verrekening
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht ‘Uitbreiding en
renovatie bibliotheek - Lot 2 – HVAC’ voor het totaal bedrag in meer van
16.241,25 EUR + 3.410,66 EUR (21% btw medecontractant) = 19.651,91 EUR.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
10.

Aanvraag grondvergunning op de gemeentelijke begraafplaats
De grondvergunning van 30 jaar wordt toegestaan met ingang van 24 mei 2019
voor 2 personen.

11.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 24 mei 2019 voor 2 personen.

Vrije tijd
12.

Aanvraag speelstraat Weidenstraat (tussen Beemdenlaan en Leiestraat) goedkeuring
De gemeente Kuurne geeft de toestemming voor de organisatie van een
speelstraat op zaterdag 20 juli 2019 van 13u tot 20u in de Weidenstraat (tussen
de Beemdenlaan en de Leiestraat).

13.

Aanvraag speelstraat Papaversstraat - goedkeuring
De gemeente Kuurne geeft de toestemming voor de organisatie van een
speelstraat van 12 augustus tot en met 1 september 2019, van 9u tot 20u in de
Papaversstraat.

14.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Mimosalaan/Beeklaan/Merelhoek - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft
straatcomité Mimosalaan/Beeklaan/Merelhoek de toelating om op 12 juli 2019
vanaf 19u uur tot en met 24u uur het pleintje op de hoek van de
Beeklaan/Merelhoek in te nemen voor de organisatie van een straatfeest.
Op 12 juli 2019 van 19u uur tot 24u uur is n.a.v. het straatfeest op het pleintje
aan de hoek van de Beeklaan/Merelhoek alle verkeer verboden. Uitzondering
wordt gemaakt voor het plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid
met de verkeersborden C3 met passend onderbord en F45c.
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15.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité De
Koutervrienden - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité De
Koutervrienden de toelating om vanaf 5 juli 2019 t.e.m. 7 juli 2019 de parking ter
hoogte van huisnummer Kouterstraat 55 in te nemen voor de organisatie van een
straatfeest.

16.

Officiële receptie (geschrapt) (in naam van feestcomité geboortejaar 1944)
n.a.v. ontvangst 75 jarigen (geboortejaar 1944) - goedkeuren aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de 75-jarigen van geboortejaar
1944 n.a.v. hun gezamenlijke verjaardagsfeest met een officiële receptie
ontvangen in het gemeentehuis op zondag 27 oktober 2019 om 11.30u.

17.

Evenement 'Sneukeltocht i.h.k.v. de Warmste Week' van (geschrapt) verlenen vergunningen
Het College geeft toelating aan de aanvrager om het evenement 'Sneukeltocht
i.h.k.v. de Warmste Week' op zondag 1 september 2019 met start- en aankomst
in Ter Groenen Boomgaard te organiseren.

18.

Evenement 'Zandberg Classic' van De Zandstuivers - toelaten doortocht en
verlenen vergunningen
Het College geeft De Zandstuivers toelating om het parcours van het evenement
'Zandberg Classic' op zaterdag 21 september 2019 in Kuurne te laten lopen over
de door de organisatie aangegeven straten. Alle deelnemers dienen zich daarbij
steeds aan de wegcode te houden.
Het College verleent De Zandstuivers vergunning tot het plaatsen van tijdelijke
bewegwijzering langs de openbare weg volgens de voorwaarden bepaald in artikel
205 tot en met 208 van de algemene gemeentelijke politieverordening.

19.

Evenement 'Terras Moulin' van Jeugdhuis 't Molentje vzw - verlenen
vergunningen
Het College geeft Jeugdhuis 't Molentje vzw toelating om het evenement 'Terras
Moulin' op zaterdag 20 juli 2019 in het jeugdhuis en een stuk van de Leiestraat
tussen de Harelbeeksestraat en Leiestraat nr. 15 en 16 te organiseren.

20.

Evenement 'Splinters' van Can'art vzw - goedkeuring evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Splinters', georganiseerd op 28 september 2019 door Can'art
vzw een subsidie toe van 6.500,00 EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Splinters' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
 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
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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, …).
21.

Evenement 'Feest in 't groen' van Natuurpunt De Vlasbek - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
aan het evenement 'Feest in 't groen', georganiseerd op 8 september 2019 door
Natuurpunt De Vlasbek een subsidie toe van 2000 EUR EUR.
In uitvoering van artikel 9 van bovengenoemd reglement kent het College aan het
evenement 'Feest in 't groen' daarnaast de volgende bijkomende logistieke
ondersteuning toe:
 Gratis gebruik van gemeentelijk feestmateriaal.

22.

Project 'Battle of the bands' van Jeugdhuis Tap - goedkeuring
projectsubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve projecten' kent het College aan
het project 'Battle of the bands', georganiseerd door Jeugdhuis Tap op 25 mei
2019 een subsidie toe van 225,00 EUR.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
23.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de “Grote Kuurnse
Rommelmarkt” georganiseerd door de Ommeganckgezellen op zondag 18
augustus 2019
Op zondag 18 augustus 2019 gaat de “Grote Kuurnse Rommelmarkt”
georganiseerd door de Ommeganckgezellen 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.

24.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement nav 'Viering van de Nationale
Feestdag' op zondag 14 juli 2019
Op zondag 14 juli 2019 - van 8u tot 13u- gaat de “Viering van de Nationale
Feestdag” 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.

Personeel
25.

Gemeentepersoneel - vaststellen wervingsreserve technicus zaalbeheer en
feestelijkheden
Het College gaat over tot de vaststelling van de wervingsreserve technicus
zaalbeheer en feestelijkheden.
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Huidige wervingsreserve is twee jaar geldig en vangt aan op 1 juli 2019.
B-punt
INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
26.

Centraal Kerkbestuur Kuurne – notulen van de kerkraad van 19 juni 2019
De notulen van de kerkraad van Centraal Kerkbestuur Kuurne van 19 juni 2019
worden voor kennisneming aangenomen.
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