College van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Interlokale vereniging Bibart - aanduiding beheerder en
plaatsvervanger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een beheerder en een plaatsvervanger aan te duiden voor de
interlokale vereniging Bibart en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - Medov vzw - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger AV.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden
voor Medov vzw en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - Ninove Welzijn- algemene vergadering + bijzondere algemene
vergaderingwoensdag 29 mei 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering en
bijzondere algemene vergadering van Ninove Welzijn op
woensdag 29 mei 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 6 mei 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 30 april 2019

Goedgekeurd
De notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Kristoffel Pollare van 30 april 2019.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 8 mei 2019.

Goedgekeurd
De notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Aspelare van 8 mei 2019.
4.

Personeel - Selectieprocedure vakman chauffeur en machinebediener - vaststellen
datum proeven

Goedgekeurd
Selectieprocedure vakman chauffeur en machinebediener - vaststellen datum proeven
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5.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
6.

Personeel - arbeidsongeval - betaalbaarstellen factuur Ethias - rechtzetting
materiële vergissing

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling van de factuur aan Ethias werd goedgekeurd, doch er is een materiële fout
vastgesteld. De algemene rekening moet gewijzigd worden van een algemene rekening voor
ontvangsten naar een algemene rekening voor uitgaven.
7.

Personeel - ontslag om medische redenen

Goedgekeurd
Ontslag om medische redenen
8.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere (17) aanvragen tot plaatsing van een
grafzerk op de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
GR4. Integratie - Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en
Inburgering in het kader van het traject naar taalbeleid
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en
Inburgering goed te keuren in het kader van het traject naar taalbeleid van stad Ninove.
9.

Integratie - opstart lerend netwerk m.b.t. anti-discriminatie en gelijke kansen regio
Dender

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het lerend netwerk met de
vooropgestelde thema's goed te keuren.
10.

Uitbetaling occasionele kinderopvang

Goedgekeurd
Uitbetaling lege plaatsen occasionele kinderopvang in Hartjes en Zonnetje
11.

Sociale zaken - Alz Heimer komt theatervoorstelling

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de tickets gratis aan te bieden voor
de bezoekers van de theatervoorstelling: Alz Heimer komt.
12.

Sociale zaken - stadsprijs secundaire scholen - goedkeuring uitreiking
cadeaubonnen

Goedgekeurd
Goedkeuring uitreiking van een cadeaubon van € 45 aan de vier secundaire scholen voor de
stadsprijs voor het zesde jaar.

13.

Patrimonium - Raadsledenloket - antwoord omtrent AED's
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Goedgekeurd
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieding perceel bouwgrond naast de
gemeenteschool te Nederhasselt

Goedgekeurd
Inneming van een standpunt voor het al dan niet aankopen van een perceel bouwgrond voor de
uitbreiding van de school te Nederhasselt.
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - afhalen cementgebonden producten en
granulaten - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor afhaling cementgebonden producten en granulaten wordt gegund aan de firma
die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 19.899,66 btw inclusief
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - leerlingenvervoer
schooljaar 2019 - 2020 - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht van diensten voor het
leerlingenvervoer van de stedelijke scholen voor het schooljaar 2019/2020, geraamd op
€ 325.886,40, 6% btw inclusief, goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van open
procedure en Europees bekend te maken en de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren.

17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van computermateriaal voor de
algemeen directeur via raamakkoord - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van computermateriaal voor de algemeen directeur wordt gegund via het raamakkoord
voor het bedrag van € 334,40 btw inclusief

18.

Logistiek/overheidsopdrachten - verwerken uitbraakmaterialen - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Het verwerken van uitbraakmaterialen te gunnen aan de firma die de economische meest
voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 33.396 btw inclusief
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuren aankoop van materiaal en meubilair
voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
Goedkeuring van de aankoop van materiaal en meubilair voor de stedelijke academie voor muziek,
woord en dans
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop signalisatie - verlenging

Goedgekeurd
Verlenging van de opdracht - aankoop signalisatie voor het dienstjaar 2019

21.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - aankoop
schoolboeken schooljaar 2019/2020 - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden
- vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's
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Goedgekeurd
De opdracht voor de levering van schoolboeken voor de stedelijke basisscholen, lager onderwijs,
schooljaar 2019/2020, geraamd op € 79.740,17, 6% btw inclusief, goed te keuren, de
voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de lijst te raadplegen
leveranciers vast te stellen.

22.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR5. Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2018 - vaststelling
Goedgekeurd
23.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1084 t.e.m. 2019/1150 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
24.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven in het kader van budgethouderschap
- frankeerkosten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
frankeerkosten eerste kwartaal 2019
25.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/86, 2019/87, 2019/88, 2019/89 en 2019/91
26.

Leefmilieu - project windenergie - samenstelling jury - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de wijze van samenstellen voor een jury om de
aanbestedingsdossiers te beoordelen in het kader van het project windenergie goed.
27.

Leefmilieu - subsidiereglement voor de organisatie van zwerfvuilacties subsidieaanvraag deelnemende vrijwilligers - goedkeuring uitbetaling

Goedgekeurd
28.

Leefmilieu - selectieve inzameling - inzamelen landbouwfolies op de technische
dienst van Ninove - goedkeuring principe

Goedgekeurd
Het college keurt de inzameling van landbouwfolie op de technische dienst goed.

29.

Dierenwelzijn - zwerfkatten - opheffen beslissing van 23 februari 2016 vaststellen
prijzen dierenartsen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de opheffing van de beslissing van 23 februari 2016 van het college van
burgemeester en schepenen over de prijzen van dierenartsen goed.
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30.

Omgeving - gunstig advies plan-mer-screening publiciteitsverordening goedkeuring

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met het voorstel plan-mer-screening publiciteitsverordening .
31.

Omgeving - omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en ingedeelde
inrichtingen en activiteiten - een constructiewerkplaats voor veranda's met
showroom in Appelterre - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor
kleinhandelsactiviteiten en ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor een constructiewerkplaats
voor veranda's met showroom in Appelterre.
32.

Omgeving - OMV_2018144582 - advies beroep tegen intrekken milieuvergunningen
TIM bvba - aanstellen raadsman - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om de belangen van de stad
te verdedigen naar aanleiding van een omgevingsvergunningsdossier in beroep.
GR6. Mobiliteit - Denderwindeke - Minnenhofstraat - invoeren stilstaan en parkeerverbod
- stadswegen
Goedgekeurd
Invoeren van een stilstaan en parkeerverbod in de Minnenhofstraat te Denderwindeke 33.
Mobiliteit - Autoluw centrum - offerte uitbreiding opdracht
Verdaagd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor de uitbreiding van het dossier autoluw centrum
34.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - aanleg zebrapad - Brakelsesteenweg gewestweg

Goedgekeurd
Verzoek tot aanleg van een oversteekplaats Brakelsesteenweg
35.

Mobiliteit - Ninove - Graanmarkt - inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen
met beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met beperking
36.

Ruimtelijke ordening - Haalbaarheidsonderzoek Moeremanssite - goedkeuring
gunning Solva

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft Solva de opdracht een haalbaarheidsonderzoek
voor Moeremanssite uit te voeren.
37.

Ruimtelijke ordening - Bouwmeester Scan - goedkeuring PV definitieve oplevering
en betaling factuur

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van de definitieve oplevering
van de Bouwmeester Scan goed, waardoor de betaling van de factuur voor deze studie uitgevoerd
kan worden.

5

38.

huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn - positief advies

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfiche van Ninove Welzijn
39.

Lokale economie - dinsdagmarkt - verhuis kramen Graanmarkt nav organisatie
kermis op dinsdag 11 juni

Goedgekeurd
Het verhuizen van de kramen op de Graanmarkt naar de Centrumlaan nav de organisatie van een
kermis wordt goedgekeurd.
40.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
41.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
42.

Lokale economie - Detailhandel - Start-upwinkel - Kandidatuur huurder - 1 juli
2019 tot en met 30 juni 2020 - Goedkeuring

Goedgekeurd
De gemeenteraad gaf op 13 sept. 2018 goedkeuring aan het huren van het gelijkvloers van het
handelspand gelegen te Oudstrijdersplein 18, Ninove om te verhuren als start-upwinkel aan
startende zelfstandige ondernemers. Het CBS keurt de aanvraag tot kandidatuurstelling voor het
huren van de start-upwinkel voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 goed.
43.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag betreffende premie invulling van
leegstaande commerciële panden - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag mbt de
premie invulling van leegstaande commerciële panden goed.
44.

Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van werken op
openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed

45.

Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding
2016 - goedkeuring vorderingsstaat 8 (2e dienstjaar) - goedkeuring proces-verbaal
van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 8 (2e dienstjaar) en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het onderhoud en herstel van verschillende
gemeentewegen met kws-verharding goed voor het bedrag van € 67.851,91, btw verlegd
46.

Herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten max.
oppervlakte 40m² - goedkeuring nihilstaten 15 tot en met 18 - goedkeuring
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vorderingsstaat 19 - goedkeuring processen-verbaal van vooruitgang van de
werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaten 15 tot en met 18 en de
vorderingsstaat 19 voor het bedrag ten laste van de stad van € 21.5541,49 evenals de processenverbaal van vooruitgang van de werken voor het herstel van voetpaden en wegenpatrimonium te
Ninove en deelgemeenten max. oppervlakte 40m², goed
47.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - directeur - congres

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te
nemen aan een congres.
48.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - beleids- en ondersteunend
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid vanaf 14 mei 2019 aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre met een deeltijdse opdracht van 10/36 in het ambt van zorgcoördinator in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
49.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 10
mei 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van
de titularis die afwezig is wegens ziekte.
50.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke op 13
mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van
de titularis die afwezig is wegens ziekte.
51.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met
andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 4/24 in het ambt van onderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 8 mei 2019 en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 4/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre vanaf 8 mei 2019 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die
afwezig is wegens ziekte.
52.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2018/2019 - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019.
53.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek tijdelijke aanstelling
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Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een begeleider aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 14 mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 2/22 en 1/20 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
mits werkhervatting aan 90 %.
54.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits werkhervatting aan 90
% aan een lerares deeltijds kunstonderwijs en begeleidster, domein muziek, van Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 14 mei 2019 tot en met 3 juni 2019.
55.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - nascholing
'Danslessen Klassiek ballet'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een lerares deeltijds kunstonderwijs, domein muziek en
woordkunst-drama, van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan
een nascholing.
56.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - proclamatie geschenkbonnen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om aan de afstuderende leerlingen van
de hoofdschool Ninove en van de vestigingsplaatsen Meerbeke en Denderwindeke van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans namens het stadsbestuur een attentie onder de vorm van
geschenkbonnen van de stad uit te reiken tijdens de proclamatie.
57.

Cultuur - buurthuis Berdam - gebruik Theresiazaal en Poelaertzaal

Afgevoerd
Het college beslist over het gebruik van de Theresiazaal en de Poelaertzaal in het buurthuis
Berdam.
58.

Evenementen - Lentedrink 9/06 - concert, PA, huur photobooth - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een concert (+ PA) en de huur
van een photobooth voor de Lentedrink voor de inwoners van Ninove op 9 juni 2019.
59.

Evenementen- Balbus Nederhasselt 24/05/2019- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de dienst cultuur voor het
organiseren van BALBUS in Nederhasselt op 24 mei 2019
60.

Cultuur - uitleendienst - retributiereglement - verduidelijking

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor alle Ninoofse scholen gelijk te behandelen
en bijgevolg het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal aan te passen zodat alle
Ninoofse scholen gratis vervoer krijgen.

61.

Evenementen-PopUp Zomerbar Lovertheater 04/07-17/08/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
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Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Culture Pub voor het
organiseren van een pop-up zomerbar in het Lovertheater van 4 juli tot en met 17 augustus 2019.
62.

Jeugd - Goedkeuring van de organisatie van BMX-kampen in 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van twee BMX-kampen in de zomervakantie 2019
63.

Jeugd - goedkeuring organisatie mobiele speelpleinwerking 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring organisatie van mobiele speelpleinwerking in de buurthuizen van Okegem en Outer
66.

Jeugd - openbare studiezaal buurthuis "Berdam" - periodes en praktische
goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de praktische organisatie van een openbare studiezaal in buurthuis 'Berdam'.
67.

Sport - oprichten sportinfrastructuur hockey op terreinen Outer "Leebeek" kennisname firma uitvoering

Goedgekeurd
Oprichten sportinfrastructuur hockey op terreinen Outer "Leebeek" - kennisname firma uitvoering
Afgevoerd
68.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
69.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Pollare 25.05.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de wielerwedstrijd Sint-Kristoffelvrienden Pollare op 25.05.2019
70.

Vraag van gemeenteraadslid omtrent het ruimen van de waterloop 05111

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent het ruimen van de waterloop 05111
71.

Ruimtelijke ordening - A/2019/4 Negatief stedenbouwkundig attest - verkavelen
perceel voor een open bebouwing

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester om een negatief stedenbouwkundig attest af te leveren
voor het verkavelen van een perceel voor een open bebouwing te Voorde.
72.

Omgeving - OMV_2019020184 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een halfopen eengezinswoning - O/2019/118

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning te Appelterre.
73.

Omgeving - OMV_2019040223 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren van de
voorgevel en aanbrengen van crepi - O/2019/117

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren van de voorgevel en aanbrengen van crepi te Ninove.
74.

Omgeving - OMV_2019038554 - Vergunning - plaatsen van een nieuwe luifel en
inkomsas met automatische schuifdeuren aan de voorgevel - O/2019/113

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een nieuwe luifel en inkomsas met automatische schuifdeuren aan de voorgevel te
Ninove.
75.

Omgeving - OMV_2019028927 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
schouw en duiventil - O/2019/103

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een schouw en duiventil te Aspelare.
76.

Omgeving - OMV_2019034532 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
koppelwoning - O/2019/114

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een koppelwoning te Voorde.
77.

Omgeving - OMV_2019040720 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
woning in gesloten bebouwing - O/2019/122

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning in gesloten bebouwing te Denderwindeke.
78.

Omgeving - OMV_2018155849 - Vergunning met voorwaarden SH - splitsen van lot
1 in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing - O/2019/26

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het splitsen van lot 1 in 2 loten bestemd voor halfopen bebouwing te
Denderwindeke.

79.

Omgeving - OMV_2019040314 - Vergunning met voorwaarden - vergroten van
ramen en slopen van een dragende binnenmuur - O/2019/121

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het vergroten van ramen en slopen van een dragende binnenmuur te Pollare.

80.

OMV_2019059353 - aktename juiste melding - plaatsen van een veranda O/2019/174

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda
81.

Omgeving - OMV_2018132079 - Vergunning met voorwaarden - aanleggen van een
terrein voor grondverbetering voor de aanleg van riolering in de Pollarestraat O/2019/74

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een terrein voor grondverbetering voor de aanleg van riolering
in de Pollarestraat.
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