Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 15 oktober 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 08/10/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
2.

Omgevingsvergunning OMV_2019065109 - OMV/2019/00108 - Bouw Paul
Huyzentruyt
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd mits voorwaarden.

3.

Aktename melding ingedeelde inrichting - OMV_2019116057 OMV/2019/00205 - Betonwerken Dekeyser
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 27/09/2019, door Betonwerken Dekeyser, Lindestraat 79, 8790 Waregem.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Kortrijksestraat 89,
8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie C nr 349K.
Het betreft een melding tot plaatsen tijdelijke bronbemaling voor uitvoering
kelderverdieping.
53.2.2°a): Winning van grondwater: Bronbemaling, met inbegrip van
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde
watervoerende laag: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in
punt 1°: maximaal 30.000 m³ per jaar
Mits te voldoen aan volgende voorwaarden:
- De bronbemaling dient te voldoen aan
VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
Hoofdstuk 5.53. WINNING VAN GRONDWATER
Afdeling 5.53.1. algemene bepalingen
Afdeling 5.53.2. Algemene voorwaarden
Afdeling 5.53.3. Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater
Afdeling 5.53.6. Specifieke voorschriften
Onderafdeling 5.53.6.1. Bronbemalingen en draineringen
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen bedoeld in subrubriek
53.2 van de indelingslijst moet, in zoverre dit met toepassing van beste
beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden
ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van
infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch
onmogelijk is mag het water geloosd worden in het openbare of private
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hydrografische net.
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast
voor derden veroorzaken.
Volumes hoger dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in openbare
rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de
uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie.
- Het grondwater mag niet in de riolering worden geloosd tenzij wordt aangetoond
dat er geen andere mogelijkheid is en dat er toestemming is verleend door het
RWZI Harelbeke.
Bijzondere voorwaarde :
De exploitant dient te onderzoeken of het grondwater terug in de grond kan
worden ingebracht buiten de onttrekkingszone (geïnfiltreerd), indien dit niet
mogelijk is, is lozing in de Heulebeek toegelaten.
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_2019120952 OMV/2019/00208 - Maenhout Melissa
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 27/09/2019, door Maenhout Melissa.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Sint-Katriensteenweg
160, 8520 Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie A nr 193F.
Het betreft een melding tot Bronbemaling.
53.2.2°a): Winning van grondwater: Bronbemaling, met inbegrip van
terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde
watervoerende laag: gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in
punt 1°: maximaal 30.000 m³ per jaar
Gemeld: bronbemaling 10.000 liter, maximaal 14 dagen in functie van graven
kelder
Mits te voldoen aan volgende voorwaarden:
- De bronbemaling dient te voldoen aan
VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
Hoofdstuk 5.53. WINNING VAN GRONDWATER
Afdeling 5.53.1. algemene bepalingen
Afdeling 5.53.2. Algemene voorwaarden
Afdeling 5.53.3. Meetinrichtingen voor het opgepompte grondwater
Afdeling 5.53.6. Specifieke voorschriften
Onderafdeling 5.53.6.1. Bronbemalingen en draineringen
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen bedoeld in subrubriek
53.2 van de indelingslijst moet, in zoverre dit met toepassing van beste
beschikbare technieken mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden
ingebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van
infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch
onmogelijk is mag het water geloosd worden in het openbare of private
hydrografische net.
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast
voor derden veroorzaken.
Volumes hoger dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in openbare
rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de
uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie.
Het grondwater mag niet in de riolering worden geloosd tenzij wordt aangetoond
dat er geen andere mogelijkheid is en dat er toestemming is verleend door het
RWZI Harelbeke.
Bijzondere voorwaarde :

2

De exploitant dient te onderzoeken of het grondwater terug in de grond kan
worden ingebracht buiten de onttrekkingszone (geïnfiltreerd). Pas indien dit niet
mogelijk blijkt, is lozing in het regenwaterstelsel van de Sint-Katriensteenweg
toegelaten.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
5.

Aktename melding stedenbouwkundige handeling - OMV_2019121316 OMV/2019/00210 - Depypere Bernadette
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend
op 28/09/2019, door Depypere Bernadette, Najaarsweg 30, 8520 Kuurne.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Najaarsweg 30, 8520
Kuurne en met als kadastrale omschrijving sectie B nr 561T2.
Het betreft een melding tot het plaatsen van een terrasoverkapping.
Deze aktename stelt de melder niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van
eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

6.

Omgevingsvergunning OMV_2019055873 - OMV/2019/00095 - Dumobil
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt geweigerd.

7.

Omgevingsvergunning OMV_2019095963 - OMV/2019/00165 - Staes
Patrick
De voorgelegde omgevingsvergunning wordt afgeleverd.

Publieke ruimte
8.

Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 4 - Groengevel - Goedkeuring
voorlopige oplevering
De opdracht ‘Uitbreiding en renovatie bibliotheek - Lot 4 – Groengevel’ wordt
voorlopig opgeleverd.

SAMENLEVEN
Vrije tijd
9.

Inname openbaar domein n.a.v. een herdenkingsplechtigheid met
fakkeltocht door Gemeentelijk Leieslagcomité vzw i.s.m. Gemeentebestuur
Kuurne - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft het Gemeentelijk
Leieslagcomité vzw i.s.m. Gemeentebestuur Kuurne de toelating om op zondag 10
november 2019 vanaf 19.00 uur tot en met 20.30 uur het binnenerf van Hoeve
Vandewalle en de begraafplaats in te nemen voor de organisatie van een
herdenkingsplechtigheid met fakkeltocht n.a.v. Wapenstilstand.

10.

Evenement '24 uren volleybal' van VC Jong Kuurne - verlenen vergunningen
Het College geeft VC Jong Kuurne toelating om het evenement '24 uren volleybal'
op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 in de sporthal Kuurne te organiseren.

11.

Evenement 'Tapkesfeesten 2019' van Jeugdhuis Tap - goedkeuring
evenementensubsidie
Conform de bepalingen van het 'gemeentelijk reglement betreffende het
subsidiëren van (sociaal-)culturele en sportieve evenementen' kent het College
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aan het evenement 'Tapkesfeesten 2019', georganiseerd op 11 en 12/10/2019
door Jeugdhuis Tap een subsidie toe van 2000 EUR.
12.

Evenement 'Kwaremont VTT' van WTC Fun Bikers Kuurne - toelaten
doortocht en verlenen vergunningen
Het College geeft WTC Fun Bikers Kuurne toelating om het parcours van het
evenement 'Kwaremont VTT' op zondag 3 november 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 WTC Fun Bikers Kuurne 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.

13.

Toestaan korting n.a.v. benefietactiviteit aan Vriendenkring van de
Voogdijraad vzw
Het College aanvaardt '17de autozoektocht' als benefietactiviteit. Vriendenkring
van de Voogdijraad vzw wordt 1 gebruikerscategorie lager ingedeeld voor de huur
van de Kubox foyer en verkleinde zaal van 28 tot en met 30 augustus 2020.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
14.

Verlenen van toestemming voor het overvliegen met een drone boven het
kerkhof van Kuurne
Het schepencollege geeft de toestemming aan de aanvrager om op maandag 21
oktober, of dinsdag 22 oktober 2019, naargelang de weersomstandigheden op te
stijgen en te landen op het kerkhof van Kuurne. Het College vraagt met aandrang
dat alles met de nodige sereniteit gebeurt gelet op de plaats van het gebeuren.
Het schepencollege geeft de toestemming aan de aanvrager om op maandag 21
oktober, of dinsdag 22 oktober 2019, naargelang de weersomstandigheden het
kerkhof over te vliegen met als doel foto's te nemen in het kader van een cursus
Fotogrametrie, mits rekening te houden met de privacy van mogelijke personen.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
15.

Aktename van de adviezen van de milieuraad:
- ByeByeGrass (ondertekenen charter)
- Warmtenet (aanvulling)
Er wordt akte genomen van de uitgebrachte adviezen van de gemeentelijke
adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad Karmina).

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
16.

Kerkfabriek Sint-Michiel Kuurne – notulen van de kerkraad van 30
september 2019
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Michiel Kuurne van 30
september 2019 worden voor kennisneming aangenomen.
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