Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 5 november 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 29/10/2019 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
WONEN EN OMGEVING
2.

Gemeente voor de Toekomst - provinciale ondersteuning lokale
klimaatprojecten - Interesseverklaring
Het College gaat akkoord om de interesse door te geven aan de provincie voor
volgende projecten
- Een Wonderwoud(je) in jouw gemeente
- Groene leefstraten: via participatief traject naar meer groen

Ruimtelijke omgeving
3.

Afwijking op de wekelijkse rustdag in nering en ambacht - dienstjaar 2020
- goedkeuring
Volgende afwijkingen, op de bepalingen van de Koninklijke Besluiten die een
wekelijkse rustdag voorschrijven, in toepassing van de wet van 10 november
2006, worden toegelaten voor het jaar 2020:
 Solden: zondag 5 januari 202 -> dinsdag 31 dec.2019 tot en met maandag 6
jan. 2020
 Krokusvakantie: zondag 1 maart 2020 -> maandag 4 maart tot en met
zondag 10 maart 2020
 Moederdag: zondag 10 mei 2020 -> dinsdag 5 mei tot en met maandag 11
mei 2020
 Artmarkt: zondag 7 juni 2020 -> dinsdag 2 juni tot en met maandag 8 juni
2020
 Vaderdag: zondag 14 juni 2020 -> dinsdag 9 juni tot en met maandag 15
juni 2020
 Solden: zondag 5 juli 2020 -> maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli
2020
 Solden: zondag 12 juli 2020 -> maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli
2020
 Kuurne Kermis: 4 oktober 2020 -> dinsdag 29 sept. tot en met maandag 5
okt. 2020
 Herfstvakantie: zondag 8 november 2020 -> maandag 2 nov. tot en met
zondag 8 nov. 2020
 Sinterklaas: zondag 22 november 2020 --> dinsdag 17 nov. tot en met
maandag 23 nov. 2020
 Sinterklaas: zondag 29 november 2020 -> dinsdag 24 nov. tot en met
maandag 30 nov. 2020
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 Eindejaarsperiode: 13 december 2020 -> dinsdag 8 dec. tot en met maandag
14 dec. 2020
 Eindejaarsperiode: 20 december 2020 -> dinsdag 15 dec. tot en met
maandag 21 dec. 2020
 Eindejaarsperiode: 27 december 2020 -> dinsdag 22 dec. tot en met
maandag 28 dec. 2020
Voornoemde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente.
4.

Kennisgeving van vaststelling van verwaarloosde woningen en gebouwen
op 15 oktober 2019
Het College van burgemeester en schepenen bevestigt de vaststelling van 26
panden met datum van vaststelling 15 oktober 2019. Aan de houder(s) van het
zakelijk recht wordt via aangetekend schrijven de vaststelling van de
verwaarlozing van het pand overgemaakt, vergezeld van een technisch verslag ter
staving van de verwaarlozing.

5.

Opening van een drankslijterij en het schenken van gegiste en/of sterke
dranken - 't Fenomeen - Marktplein 4
De vergunning voor de opening van een vaste drankslijterij en het schenken van
sterke en/of gegiste dranken wordt toegestaan voor de uitbating van 't Fenomeen,
Marktplein 4 te 8520 Kuurne. De vergunning voor de uitbating van 't
Fenomeen, Marktplein 4 te 8520 Kuurne, gaat in op 5 november 2019 (datum
CBS).

6.

Overeenkomst tussen gemeente Kuurne en de Intercommunale Leiedal
inzake de effectieve realisatie van het Vlaspark te Kuurne - verzoek tot
verlenging van de overeenkomst.
Het College van burgemeester en schepenen vraagt de Intercommunale Leiedal
om de bestaande overeenkomst met betrekking tot de effectieve realisatie van het
Vlaspark te verlengen tot eind 2029.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
7.

Aanvraag verlenging van bestaande grondvergunning op de gemeentelijke
begraafplaats
De aangevraagde verlenging van 15 jaar van een bestaande grondvergunning
wordt toegestaan.

Vrije tijd
8.

Opvragen van adresgegevens van jubilarissen in 2020 i.h.k.v. de uitvoering
van het gemeentelijke reglement toekennen erkentelijkheidspremies goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst
 alle inwoners die aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement
"toekennen erkentelijkheidpremies" voldoen, persoonlijk te informeren
over de mogelijkheden van het reglement in kwestie;
 het tegelijk voor het gemeentepersoneel mogelijk te maken om aan de hand
van de respons van de betrokken inwoners de nodige praktische
voorbereidingen te treffen voor de officiële jubileavieringen.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft daarom aan de gemeentelijke
bevolkingsdienst de opdracht om in het bevolkingsregister alle adressen op te
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vragen van alle inwoners die in het kalenderjaar 2020 aan de voorwaarden van
het gemeentelijk reglement "toekennen erkentelijkheidpremies" voldoen, en deze
adressen over te maken aan de gemeentelijke vrijetijdsdienst.
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft de gemeentelijke
vrijetijdsdienst toestemming om deze adressenlijst te gebruiken voor het
aanschrijven van de inwoners in kwestie in naam van het gemeentebestuur. De
dienst mag deze persoonsgegevens niet verder verspreiden aan o.m. pers zonder
toelating van de betrokken inwoners. De dienst mag deze persoonsgegevens ook
niet voor andere doeleinden gebruiken dan deze hierboven vermeld.
9.

Officiële receptie van Artykid n.a.v. haar 5-jarig bestaan - afwijzen
aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat niet in op de vraag van Artykid
om de receptie n.a.v. haar 5-jarig bestaan voor rekening van het
gemeentebestuur te nemen.

ONDERWIJS
10.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan deeltijds verlof voor verminderde
prestaties (geschrapt)
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
11.

Vaststellen van een tijdelijk politiereglement n.a.v. de “Kerstmarkt” op
zaterdag 14 december 2019
Op zaterdag 14 december 2019 gaat de “Kerstmarkt” 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.

12.

Vaststellen agenda gemeenteraad 21 november 2019
Het college van burgemeester en schepenen stelt de agenda van de
gemeenteraad van 21 november 2019 vast.

B-punt
SAMENLEVEN
Vrije tijd
13.

Long May You Run, wandeltocht in het kader van Music For Life mededeling doortocht
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de doortocht over
het jaagpad te Kuurne van een wandeling, georganiseerd door Long May You Run
i.k.v. de Warmste Week 2019.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
14.

Kerkfabriek Sint-Pieter – notulen van de kerkraad van 8 oktober 2019
De notulen van de kerkraad van Sint-Pieter van 8 oktober 2019 worden voor
kennisneming aangenomen met opmerkingen.
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