Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 13 augustus 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 06/08/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV/2019/00160 OMV_2019095209 - Sint-Michielsdrukkerij
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 29/07/2019, door Sint-Michielsdrukkerij, Twaalfde-Liniestraat 13, 8520
Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Twaalfde-Liniestraat 13,
8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie sectie C nr 194 g6.
Het betreft een melding tot Verdere exploitatie van een typo- en offsetdrukkerij,
met volgende rubrieken:

Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
3.
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Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019029345 - 2019/00161 Quality Meat Kuurne

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 29/07/2019, door Quality Meat Renmans, Place de St Symphorien 2, 7030
Bergen.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Ringlaan, 8520 Kuurne
en met als kadastrale omschrijving sectie sectie B nr 930 c2.
Het betreft een melding tot Verkooppunt voor producten van dierlijke oorsprong,
alsook de aan dit verkooppunt verbonden uitsnijderij,
met volgende rubrieken:
3.6.1° a): Afvalwaterzuiveringsinstallatie in de vorm van een kleine vetvanger en
een vetafscheider voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van max. 5 m³/uur.
Gemeld: 5m³/uur.
16.3.1.1°: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en
airconditioningsinstallaties. Gemeld: totale geïnstalleerde drijfkracht van 18,46kW.
45.4.d): Verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en
gevogelte) alsook de aan dit verkooppunt verbonden uitsnijderij. Gemeld: 1
verkooppunt.
45.4.e) 1°: Opslag van dierlijke producten met een hoeveelheid van maximum 2
ton. Gemeld: 2 ton.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
4.

Aktename melding ingedeelde inrichting OMV_2019097711 OMV/2019/00164 - Vivalto Immo - Gerosin
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 31/07/2019, door Vivalto Immo - Gerosin, Doornenstraat 12, 8520 KUURNE.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Doornenstraat 12, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie sectie C nr 249 p4
Het betreft een melding tot gehele overdracht van een vergunning voor een IIOA,
met volgende rubrieken:
3.2.2°a) Afvalwater en koelwater
Het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van
huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een
debiet van meer dan 600 m³/jaar: wanneer het lozingspunt is gelegen in een
gemeente waarvoor het gemeentelijke zoneringsplan definitief is vastgesteld:
lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en
individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
Vergund: max 3000 m³/jaar (klasse 3)
12.2.1° Elektriciteit
Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100
kVA tot en met 1.000 kVA
Vergund: transformatoren 250 kVA (klasse 3)
16.3.1.1° Gassen
Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen –
ontspannen):
Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren,
warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde
drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW
Vergund: koelgroepen en airco’s: 11,1 kW (klasse 3)
17.4. Gevaarlijke stoffen
Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of
verkoopspunten van in bijlage 7 bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke
stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25
kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en
5.000 kg of 5.000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen)
Vergund: opslag van max. 200 liter (klasse 3)
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43.1.2°b) Stookinstallaties
Het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en
gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van: meer dan
500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a)
Vergund: branders verwarming: 600 kW (klasse 2)
49.1. Verzorgingsinstellingen
Poliklinieken en Rust- en verzorgingstehuizen erkend door de Vlaamse
Gemeenschap in toepassing van het koninklijk besluit van 21 september 2004
houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en
verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor nietaangeboren hersenletsels
Vergund: erkend woonzorgcentrum met 50 kamers (klasse 3)
zodat de inrichting voortaan omvat:
een woonzorgcentrum
Afvalwater van 50 kamers (79 bewoners) met bijhorende sanitaire
voorzieningen, water van de keuken en cafetaria. Maximaal 3.000 m³ per jaar
Aparte hoogspanningscabine met een transformator van 250 kVA
Diverse koelgroepen in keuken, restaurant/cafetaria, serverlokaal: 11,1 kW
Opslag van reinigingsproducten (detergenten) en onderhoudsproducten in
kleine recipiënten (max. 25 liter), met een totale opslag van maximaal 200 liter
Twee stookplaatsen met in totaal 6 branders op aardgas voor de verwarming
en het warm water, met een gezamenlijk vermogen van 600 kW
Rust- en verzorgingstehuis met 50 kamers
voor een termijn tot 29 september 2035 (Dossiernummer Vlarem 2015/05 en
OMV/2019/00012).
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
5.

Omgevingsvergunning OMV_2019011869 - 2019/00035 - De Neve
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

6.

Omgevingsvergunning OMV_2019039565 - 2019/00070 - Durabrik
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

7.

Omgevingsvergunning OMV_2019055267 - 2019/00087 - Huizenga Nico
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden en last

8.

Omgevingsvergunning OMV_2019068969 - 2019/0109 - Seynaeve Bram
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd met voorwaarden.

9.

Omgevingsvergunning OMV_2019048319 - 2019/00112 - Viaene Pedro Deleu Elfie
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

10.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - Sportkaffee Kuurne - Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan aan Dhr. Nico De Bosschere en
mevr. Tamara Vannieuwenhuyse, Roterijstraat 47, 8520 Kuurne voor de uitbating
van Sportkaffee Kuurne - Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne. De vergunning voor de
uitbating van Sportkaffee Kuurne - Nieuwenhuyse 49, 8520 Kuurne, gaat in op 13
augustus 2019 (datum CBS).
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Publieke ruimte
11.

Vaststellen takenpakket 2019 voor de uitbouw en het beheer van het
gemeentelijk rioleringsstelsel - Riopact-takenpakket 2019 - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent zijn goedkeuring aan het
Riopact-takenpakket 2019 met de uitgewerkte taken en het financieel plan. De
uitgave van deze opdracht wordt geraamd op 77.457,00 euro.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
12.

Evenement 'Kinderfoor' van Kinderfoor - verlenen vergunningen
Het College geeft Kinderfoor toelating om het evenement 'Kinderfoor' op zondag
15 september 2019 op het Marktplein en omgeving te organiseren.

13.

Evenement 'Splinters' van Can'art vzw - verlenen vergunningen
Het College geeft Can'art vzw toelating om het evenement 'Splinters' op zaterdag
28 september 2019 in de roterij Sabbe (Leiemeersdreef) te organiseren.

14.

Filmopnames voor kortfilm "Oogappel" van zaterdag 31 augustus 2019 tot
en met maandag 2 september 2019 in Ter Groenen Boomgaard en in het
lokaal 't Erf tussen 30 augustus 2019 en 5 september 2019 - verlenen
toelating en vaststellen tijdelijke verkeersmaatregelen
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft Pieter Frère n.a.v. zijn
masterproef voor RITCS toelating om enerzijds opnames te doen in de wijk Ter
Groenen Boomgaard en anderzijds opnames te doen in het lokaal 't Erf tussen 30
augustus en 5 september 2019. De nodige verkeers- en veiligheidsmaatregelen
worden hiervoor genomen.

15.

Evenement 'Brommerkesrit' van Fietsen Marniek Kint bvba - toelaten
doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft Fietsen Marniek Kint bvba toelating om het parcours van het
evenement 'Brommerkesrit' op zaterdag 24 augustus 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 Fietsen Marniek Kint bvba 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.

16.

Plaatsen van tijdelijke promotieborden langs de openbare weg n.a.v.
'Jobbeurs' - verlenen vergunning
Het College geeft de toelating aan Netforce bvba i.o.v. De Werkplek GCV om
n.a.v. het evenement 'Jobbeurs' op donderdag 19 september 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.

17.

Inname openbaar domein n.a.v. een straatfeest door straatcomité
Poucketweege Feestcomité - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft straatcomité Poucketweege
Feestcomité de toelating om op 24 augustus 2019 vanaf 16u uur tot en met 23u
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uur het weggedeelte van de Pouckeweg en Tweegemeentenweg in te nemen voor
de organisatie van een straatfeest.
Op 24 augustus 2019 van 16u uur tot 23u uur is n.a.v. het straatfeest in de
Pouckeweg en Tweegemeentenweg alle verkeer verboden. Uitzondering wordt
gemaakt voor het plaatselijke verkeer. Deze maatregel wordt aangeduid met de
verkeersborden C3 met passend onderbord en F45c.
18.

Aanvragen voor het gebruik van de culturele infrastructuur voor culturele
evenementen door niet-Kuurnse organisatoren - toestaan uitzonderingen
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de organisatoren
van culturele activiteiten en/of evenementen steevast te beschouwen als Kuurnse
organisatoren (categorie 3) in het reglement betreffende het huren en gebruiken
van de gemeentelijke culturele infrastructuur, mits te voldoen aan welbepaalde
voorwaarden.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
19.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. opendeurdag van HVZ
Fluvia en Rode Kruis op zondag 22 september 2019
Op zondag 22 september 2019 gaat een opendeurdag van HVZ Fluvia en Rode
Kruis Kuurne 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.

20.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. 14 doortochten van de
wielerwedstrijd Zandbergclassic voor elite z/c en beloften op zaterdag 21
september 2019
Op zaterdag 21 september 2019 gaan 14 doortochten van de wielerwedstrijd
Zandbergclassic voor elite z/c en beloften 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.

21.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. Sint-Katrienerit
Oldtimers op zondag 1 september 2019
Op zondag 1 september 2019 gaat Sint-Katrienerit Oldtimers 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.

22.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de “Grote Kuurnse
Rommelmarkt” georganiseerd door de Ommeganckgezellen op zondag 18
augustus 2019 - intrekken bestaand reglement en vaststellen nieuw
reglement
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.

Personeel
23.
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Aanstellen gemachtigd opzichter

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een gemachtigd opzichter aan,
met ingang van 1 september 2019.
24.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel redder met
vervangingsovereenkomst
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een contractueel redder aan
met vervangingsovereenkomst, met ingang van 1 september 2019.

25.

Gemeentepersoneel - aanstellen contractueel redder bepaalde duur
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een contractueel redder aan,
contract bepaalde duur van 1 september 2019 tot 15 maart 2020.
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