Stad Ninove
Dagelijks personeelsbeheer
Besluit algemeen directeur van 25 maart 2020

1.

Burgerzaken - machtiging personeelsleden sociale dienst, team permanentie, tot
het valideren van controledocumenten C3-deeltijds van de RVA in plaats van dienst
Burgerzaken

De burgemeester
Gelet op artikel 126 van de nieuwe gemeentewet, waarin bepaald wordt dat de burgemeester en
de ambtenaar van de burgerlijke stand, ieder wat hen betreft, beambten van het gemeentebestuur
kunnen machtigen tot:
-het afgeven van uittreksels of afschriften van andere akten dan die van de burgerlijke stand;
-het afgeven van uittreksels uit de bevolkingsregisters en van getuigschriften die geheel of ten dele
aan de hand van die registers zijn opgemaakt;
-het legaliseren van handtekeningen;
-het voor eensluidend verklaren van afschriften en stukken;
Besluit
Artikel 1
Aan Jennifer Van der Borght, Hannelore Roosens, Justine Callebaut, Jelle Moës en Annina Segers,
medewerkers van de sociale dienst, wordt machtiging verleend om documenten C3-deeltijds van
de RVA voor burgers te valideren conform artikel 126 van de nieuwe gemeentewet en dit enkel
gedurende de periode van de coronacrisis.

De algemeen directeur,

Baele Bart
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2.

VT Sport - tijdelijke bewegwijzering Affligemse pijl op 26-04-2020

De burgemeester
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2019 waarbij het algemeen
politiereglement werd goedgekeurd;
Gelet op de brief van Steven Verschooten waarbij toelating wordt gevraagd voor het plaatsen van
tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de organisatie van de Affligemse pijl op 26 april
2020;
Overwegende dat de bewegwijzering zal geplaatst worden langs: Kerkstraat, Groenstraat,
Lebekestraat, Nederhasseltstraat, Godeystraat, Zevenkotenstraat, Muylemstraat, Melkbos,
Plekkersstraat, Zuurstraat, Beverbeek, Heirebaan, Neuringen, Steenberg, Roe, Pollarebaan,
Elisabethlaan, Albertlaan, Aalstersesteenweg, Okegembaan, Kattestraat, Okegem-dorp en Frans
Van Der Perrekaai;
Overwegende dat er op 25 februari 2020 toelating is gevraagd aan de Vlaamse overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer – district en Regie 415 Aalst, Churchillsteenweg 4a,
9320 Aalst voor het plaatsen van bewegwijzering langs de gewestwegen;
Besluit:
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan de heer Steven Verschooten tot het plaatsen van tijdelijke
bewegwijzering op volgende locaties : Kerkstraat, Groenstraat, Lebekestraat, Nederhasseltstraat,
Godeystraat, Zevenkotenstraat, Muylemstraat, Melkbos, Plekkersstraat, Zuurstraat, Beverbeek,
Heirebaan, Neuringen, Steenberg, Roe, Pollarebaan, Elisabethlaan, Albertlaan, Aalstersesteenweg,
Okegembaan, Kattestraat, Okegem-dorp en Frans Van Der Perrekaai naar aanleiding van de
organisatie van de Affligemse pijl op 26 april 2020.
Artikel 2
De door de politie opgelegde voorwaarden moeten in acht genomen worden:
de wegwijzers mogen geen hinder vormen voor de verkeersveiligheid
de aangebrachte borden mogen de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden
op geen enkele wijze verminderen
het is verboden een luminositeit met rode of groene tint te geven aan de wegwijzers
die zich binnen een afstand van 75 m van een verkeerslicht en op minder dan 7 m
boven de grond bevinden
het zicht op de rijbaan mag niet belemmerd worden en de veiligheid moet gewaarborgd
zijn
de deelnemers moeten zich aan de verkeersregels houden, zodat de veiligheid van alle
weggebruikers verzekerd is.
De wegwijzers mogen in geen geval bevestigd worden aan straatmeubilair (verkeerslichten,
verkeersborden, …). Zij dienen uiterlijk 7 dagen na het evenement verwijderd te worden.

Artikel 3
Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de politie en aan de heer Steven Verschooten,
Lombeekstraat 53A te 1790 Affligem.

De algemeen directeur,

Baele Bart
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3.

VT Sport - tijdelijke bewegwijzering toeristische motorrit 17-18-19 april 2020

De burgemeester
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 november 2019 waarbij het algemeen
politiereglement werd goedgekeurd;
Gelet op de brief van 13 februari 2020 waarbij toelating wordt gevraagd voor het plaatsen van
tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de organisatie van de toeristische motorrit op 17-1819 april 2020;
Overwegende dat de bewegwijzering zal geplaatst worden langs: Nellekensstraat, Ternat,
Donkerstraat, Eggerstraat-zuid, Eggerstraat-noord, Frans van der Perrekaai, Okegem-dorp,
Leopoldstraat, Aalstersesteenweg (N405), Kerkstraat, Groenstraat, Lebekestraat,
Nederhasseltstraat, Godeystraat, Muylemstraat, Zevenkotenstraat, Tabakslaan, Rijstraat,
Boterdael, Peyenbeek, Dasselt, Edingsesteenweg (N255), Proosdij, Bokkendries, Linkebeek,
Rozelaarstraat en Steenhout;
Overwegende dat er op 10 maart 2020 toelating is gevraagd aan de Vlaamse overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer – district en Regie 415 Aalst, Churchillsteenweg 4a,
9320 Aalst voor het plaatsen van bewegwijzering langs de gewestwegen;
Besluit:
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan de heer Patrick Schokkaert tot het plaatsen van tijdelijke
bewegwijzering op volgende locaties : Nellekensstraat, Ternat, Donkerstraat, Eggerstraat-zuid,
Eggerstraat-noord, Frans van der Perrekaai, Okegem-dorp, Leopoldstraat, Aalstersesteenweg
(N405), Kerkstraat, Groenstraat, Lebekestraat, Nederhasseltstraat, Godeystraat, Muylemstraat,
Zevenkotenstraat, Tabakslaan, Rijstraat, Boterdael, Peyenbeek, Dasselt, Edingsesteenweg (N255),
Proosdij, Bokkendries, Linkebeek, Rozelaarstraat en Steenhout naar aanleiding van de organisatie
van de toeristische motorrit op 17-18-19 april 2020.
Artikel 2
De door de politie opgelegde voorwaarden moeten in acht genomen worden:
de wegwijzers mogen geen hinder vormen voor de verkeersveiligheid
de aangebrachte borden mogen de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden
op geen enkele wijze verminderen
het is verboden een luminositeit met rode of groene tint te geven aan de wegwijzers
die zich binnen een afstand van 75 m van een verkeerslicht en op minder dan 7 m
boven de grond bevinden
het zicht op de rijbaan mag niet belemmerd worden en de veiligheid moet gewaarborgd
zijn
de deelnemers moeten zich aan de verkeersregels houden, zodat de veiligheid van alle
weggebruikers verzekerd is.
De wegwijzers mogen in geen geval bevestigd worden aan straatmeubilair (verkeerslichten,
verkeersborden, …). Zij dienen uiterlijk 7 dagen na het evenement verwijderd te worden.

Artikel 3
Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de politie en aan de heer Patrick Schokkaert,
Melkweg 45 te 9320 Erembodegem.

De algemeen directeur,

Baele Bart
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4.

Lokale economie- kansspelvergunning klasse III -horecazaak te Ninove - ongunstig
advies

De burgemeester
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56-57;
Gelet op de wet van 17 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen, en de bescherming
van de spelers en haar wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende het beheer en de werking van de
kansspelinrichting klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C waarin
bepaald wordt dat bij de aanvraag bij de kansspelcommissie voor het exploiteren van kansspelen
klasse III een verklaring van de burgemeester moet gevoegd zijn dat de drankgelegenheid aan de
wettelijke vereisten voldoet;
Gelet op de aanvraag van mevrouw Christel Beeckman, Halsesteenweg 368 te 9403 Neigem voor
een verklaring van de burgemeester dat de uitbating van café a l’aise, Graanmarkt 14 te 9400
Ninove aan de wettelijke voorwaarden voldoet;
Overwegende dat de wettelijke voorwaarden het volgende inhouden:
- er is een stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting;
- de uitbater beschikt over een drankvergunning;
- er is een recent gunstig brandweerverslag voor de horecazaak;
Overwegende dat de uitbater niet over een drankvergunning beschikt;
Besluit:
Artikel 1
Er wordt ongunstig advies verleend over de aanvraag van Christel Beeckman, Halsesteenweg 359
te 9403 Neigem voor horecazaak à l’aise, Graanmarkt 14 te 9400 Ninove, om een
kansspelinrichting klasse III uit te baten omdat deze niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden
wat de uitbating van een drankgelegenheid betreft. De zaak beschikt niet over de vereiste
drankvergunning.
Artikel 2
U kan tegen dit besluit beroep aantekenen binnen 3 maanden na kennisgeving bij de rechtbank
van eerste aanleg, Justitieplein 1 in 9200 Dendermonde
Artikel 3
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan C-games NV, aan mevrouw Christel Beeckman en
aan de kansspelcommissie

De algemeen directeur,

Baele Bart
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5.

Huisvesting - Aanstellen woningcontroleur verwaarloosde woningen en gebouwen

De burgemeester
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op Titel III,
zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen, inzonderheid op artikel 3;
Gelet op het feit dat solva een woningcontroleur aangeworven heeft waar de stad ook zal kunnen
beroep op doen;
Conform artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen wordt Sam Van de Walle aangesteld als
woningcontroleur.
Besluit:
De burgemeester beslist om Sam Van de Walle aan te stellen als woningcontroleur van
verwaarloosde gebouwen en woningen.

De algemeen directeur,

Baele Bart

