Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 10 januari 2022
1.

Rioleringswerken doortocht Reningelst (fase 1). Gemeentelijk subsidie voor
het afkoppelen van hemelwater en afvalwater. Goedkeuring.

Het college beslist een gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en
afvalwater toe te kennen aan de aanvrager.
2.

Rioleringswerken project Haringe. Gemeentelijke subsidie
afkoppelen van hemelwater en afvalwater. Goedkeuring.

voor

het

Het college beslist een gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en
afvalwater toe te kennen aan de aanvrager.
3.

Nutsvoorzieningen. Proximus. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Veurnestraat.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de uitvoering van de gevraagde werken op
openbaar domein, mits volledig herstel van de veroorzaakte schade aan het openbaar
domein volgens de code goede praktijk. De werken moeten uitgevoerd worden in synergie
met Fluvius. Aangezien de Veurnestraat een gewestweg is, is de toelating enkel geldig
indien het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hiervoor eveneens toelating verleent.
4.

Sint-Bertinuskerk. Restauratie van de westtoren. Aanvraag toekenning
erfgoedpremie wegens hoogdringendheid.

Het college neemt akte v.d. aanvraag v.d. kerkfabriek Sint-Bertinus bij het Agentschap
Onroerend Erfgoed om het dossier voor de restauratie van de westtoren Sint-Bertinuskerk
omwille van hoogdringendheid zo spoedig mogelijk op de programmatie te krijgen voor de
toekenning v.d. Erfgoedpremie – bijzondere procedure. Aan het Agentschap Onroerend
Erfgoed en aan de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed M. Diependaele wordt
gevraagd om bij hoogdringendheid de erfgoedpremie toe te kennen voor dit dossier.
5.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
6.

Advies omgevingsvergunning - O/2021/310 : slopen en herbouwen van
woning met bijgebouwen.

Het college verleent een gunstig advies in het beroepsdossier O/2021/310 voor het slopen
en herbouwen van een woning met bijgebouwen.
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7.

Omgevingsvergunning - O/2021/366 : regularisatie overdekte buitenzone
aan bijgebouw.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/366 voor de
regularisatie van een overdekte buitenzone aan een bijgebouw.
8.

Omgevingsvergunning - O/2021/413 : uitvlakken van een bestaand perceel
zaailand.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/413 voor het
uitvlakken van een bestaand perceel zaailand.
9.

Omgevingsvergunning - O/2021/447 : regularisatie van een woonentiteit.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/447 voor de
regularisatie van een woonentiteit.
10. Omgevingsvergunning - O/2021/456 : aanleg bufferpoel en bouwen carport.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/456 voor het
aanleggen van een bufferpoel, het bouwen van een carport met berging, de aanleg van
verharding, het bouwen van een (keer)muur en het ophogen van de tuin.
11. Omgevingsvergunning - O/2021/457 : functiewijziging ééngezinswoning
naar vakantiewoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/457 voor de
functiewijziging van ééngezinswoning naar vakantiewoning.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/458 : plaatsen van een veranda.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/458 voor het
plaatsen van een veranda.
13. Omgevingsvergunning
horecazaak.

-

O/2021/462

:

verbouwen

en

uitbreiden

van

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/462 voor het
verbouwen en uitbreiden van een horecazaak.
14. Omgevingsvergunning - O/2021/465 : verbouwen eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/465 voor het
verbouwen van een eengezinswoning.
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15. Omgevingsvergunning - O/2021/466 : functiewijziging naar dagrecreatie.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/466 voor een
functiewijziging naar dagrecreatie.
16. Omgevingsvergunning - O/2021/479 : plaatsen van een carport.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/479 voor het
plaatsen van een carport.
17. Melding - O/2021/545 - OMV_2021197809 - exploitatie garage.
Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/545 voor de
exploitatie van een garage.
18. Melding - O/2021/540 - OMV_2021195003 - bemaling voor ontgraving voor
een kelder.
Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/540 voor de
bemaling voor ontgraving voor een kelder.
19. Melding - O/2021/543 - OMV_2021190492 propaangastank.

plaatsen bovengrondse

Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/543 voor het
plaatsen van een bovengrondse propaangastank.
20. Projectvereniging 'Dierenasiel Zuidelijke
statuten (dossier gemeenteraad).

Westhoek'.

Wijziging

van

de

Het college beslist de wijziging van de statuten van de projectvereniging ‘Dierenasiel
Zuidelijke Westhoek’ ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van
31 januari 2022.
21. Stedenbouwkundig uittreksel art. 5.2.7.
Het college beslist in toepassing van artikel 5.2.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening aan vermelde notarissen en vastgoedkantoren de gevraagde stedenbouwkundige
inlichtingen mede te delen betreffende een aantal onroerende goederen.
22. Aanpassing signalisatie zone 30 Reningelst.
Het college neemt akte van deze aanpassing van de signalisatie betreffende de zone 30 in
de dorpskern van Reningelst.
23. Vernieuwing bewegwijzering industriezone Sappenleen.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de vernieuwing van de bewegwijzering op
industriezone Sappenleen, op voorwaarde dat ook bedrijventerreinvereniging vzw Popin
geen bezwaren betreffende deze aanpassing heeft. Daarnaast dient ook het Agentschap
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Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid om goedkeuring gevraagd te worden
betreffende de wegen en kruispunten onder hun beheer.
24. Bewegwijzering buurtsalon en dorpspunt Krombeke.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het plaatsen van bewegwijzering naar het
buurtsalon en het dorpspunt te Krombeke.
25. Bewegwijzering De Groene Boomgaard.
Het college beslist de definitieve bewegwijzering van vakantiewoning De Groene
Boomgaard vanaf de Noordlaan te weigeren. De dichtstbijzijnde weg voor doorgaand
verkeer is niet de Noordlaan, maar de Leeuwerikstraat te Westvleteren. De aanvraag voor
bewegwijzering dient bijgevolg gericht te worden aan het gemeentebestuur van Vleteren.
26. Kwijtschelden parkeerretributie Boeschepestraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
27. Kwijtschelden parkeerretributie Burgemeester Bertenplein.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
28. Openbaar onderzoek gedeeltelijke opheffing Nederlandlaan.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het getuigschrift van ruchtbaarheid en het
proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek over de gedeeltelijke opheffing van
de Nederlandlaan.
29. Subsidie begeleide natuur-, milieu- en landbouweducatieve activiteiten en
initiatieven. De Freinetschool De Torteltuin - 24 juni 2021.
Het college beslist de aanvraag voor de subsidie van begeleide natuur-, milieu- en
landbouweducatieve activiteiten en initiatieven van de Freinetschool De Torteltuin goed te
keuren en een subsidie van 50 euro toe te kennen.
30. Subsidie begeleide natuur-, milieu- en landbouweducatieve activiteiten en
initiatieven. De Freinetschool De Torteltuin - 25 juni 2021.
Het college beslist de aanvraag voor de subsidie van begeleide natuur-, milieu- en
landbouweducatieve activiteiten en initiatieven van de Freinetschool De Torteltuin goed te
keuren en een subsidie van 50 euro toe te kennen.
31. Kapel 't Vogeltje. Brief kerkfabriek.
Het college beslist een brief te richten aan de kerkfabriek met als argumentatie dat de stad
Poperinge bereid is om met het kerkbestuur hieromtrent gesprekken op te starten.
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32. Indexering belastingtarieven per 1/1/2022. Aktename.
Het college neemt akte van de lijst met de geïndexeerde belastingtarieven per 1/1/2022.
33. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
34. Stedelijke kunstacademie. Vaste benoemingen.
Het college keurt de vaste benoemingen per 1 januari 2022 in de stedelijke kunstacademie
goed.
35. (Her)inrichting huis voor verenigingen - De Kring (dossier gemeenteraad).
Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure.
Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure inzake de opdracht
"(Her)inrichting huis voor verenigingen - De Kring" ter goedkeuring voor te leggen in zitting
van de gemeenteraad van 31 januari 2022.
36. Renovatie gevel Jeugdhuis Den Kouter. Gunning van de opdracht.
Het college beslist om de opdracht "Renovatie gevel Jeugdhuis Den Kouter" te gunnen.
37. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 3 januari 2022.
38. Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de
stad Poperinge betreffende het aanleggen van een open tracé van de
Vleterbeek met behoud van de bestaande overwelving als noodafvoer in de
Vroonhofsite te Poperinge. Principiële goedkeuring.
Het college beslist de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen
en de stad Poperinge betreffende het aanleggen van een open tracé van de Vleterbeek met
behoud van de bestaande overwelving als noodafvoer in de Vroonhofsite te Poperinge ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 31 januari 2022.
39. Programma beiaard. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de programmatie van de beiaard voor 2022.
40. Toelage Marktrock. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage van 27.500 euro toe te kennen aan Marktrock Poperinge
vzw voor de 35ste editie van het festival Marktrock op vrijdagavond 26 en zaterdag
27 augustus 2022.
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41. Toelage Stichting Lucien De Gheus-Druant. Goedkeuring.
Het college beslist de jaarlijkse toelage voor de stichting van 2.500 euro voor 2022 uit te
betalen.
42. Gebruik Hopmuseum voor activiteiten van bierclub 'The Hoppy Beer Ladies'.
Goedkeuring.
Het college beslist toestemming te verlenen aan damesbierclub ‘The Hoppy Beer Ladies’
om gratis gebruik te maken van het Hopmuseum voor vijf activiteiten per jaar.
43. Programmatie Popsjot krokusvakantie 2022. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te geven aan het voorgestelde Popsjotprogramma tijdens
de krokusvakantie 2022.
44. Toelage SK Reningelst. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage uit te betalen aan SK Reningelst.
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