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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 16 augustus 2021
1.

RUP Proven centrum herziening. Start procedure.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de start- en procesnota voor het
RUP Proven centrum herziening goed te keuren ende officiële procedure op te starten.
2.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
3.

Advies omgevingsvergunning - O/2021/299 : plaatsen kleine windmolen.

Het college geeft een gunstig advies voor het plaatsen van een kleine windmolen bij een
landbouwbedrijf.
4.

Omgevingsvergunning - O/2021/158 :
overkapping en aanleg van verharding.

bouwen van een tuinhuis met

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/158 voor het bouwen
van een tuinhuis met overkapping en aanleg verharding.
5.

Omgevingsvergunning - O/2021/182 : regularisatie plaatsen afdakje.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/182 voor de
regularisatie van het plaatsen van een afdakje.
6.

Omgevingsvergunning - O/2021/248 - OMV_2021077388 : aanpassen
vergunning inrichting opslag en sortering grondstoffen.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/248 voor het
aanpassen van de vergunning voor de exploitatie van een inrichting voor opslag en
sortering van grondstoffen.
7.

Omgevingsvergunning
woongedeelten.

-

O/2021/249

:

woonhuis

opsplitsen

in

drie

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/249 voor het
opsplitsen van een woonhuis in 3 woongedeelten.
8.

Omgevingsvergunning - O/2021/250 : omvormen van twee woningen tot één
woning.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/250 voor het
omvormen van twee woningen tot één woning.
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9.

Omgevingsvergunning - O/2021/266 : verbouwen woning en herbouwen
garage.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/266 voor het
verbouwen van de woning en het herbouwen van de garage.
10. Omgevingsvergunning - O2021/146 : verbouwen van een rijwoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/146 voor het
verbouwen van een rijwoning.
11. Omgevingsvergunning - WEIGERING - O/2021/184 : reliëfwijziging.
Het college verleent een weigering van omgevingsvergunning in het dossier O/2021/184
voor een reliëfwijziging.
12. Melding - O/2021/364 - OMV_2021105523
ondergrondse propaangastank.

-

exploitatie

van

een

Het college neemt akte van de melding in omgevingsdossier O/2021/364 voor de
exploitatie van een ondergrondse propaangastank.
13. Melding - O/2021/365 - OMV_2020159956
ondergrondse propaangastank.

-

exploitatie

van

een

Het college neemt akte van de melding in omgevingsdossier O/2021/365 voor de
exploitatie van een ondergrondse propaangastank.
14. Stedenbouwkundig attest - A/2021/1 : herbouwen van woning.
Het college verleent een positief stedenbouwkundig attest in het dossier A/2021/1 voor
het herbouwen van een woning.
15. Bronophaling asbest. Project 2022-2023.
Het college beslist akkoord te gaan met de opstart van de bronophaling van asbest door
IVVO en de doorrekening van het saldo na aftrek van het dienstverleningstarief.
16. Bebossen van percelen landbouwgrond.
Het college verleent vergunning in het dossier BvL/2021/1 voor het bebossen van een
perceel landbouwgrond.
17. Bebloemingscomités: toelage voor bebloemingsacties. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage voor de organisatie van een bebloemingswedstrijd in 2020
aan diverse bebloemingscomités toe te kennen.
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18. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Couterbroeck op 28-29 augustus
2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking van de geluidsnormen voor het
evenement Couterbroeck op 28 en 29 augustus 2021.
19. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Marktrock
augustus 2019 en 1 september 2019. Toelating.

Poperinge

op

31

Het college geeft een toelating tot afwijking van de geluidsnormen voor elektronisch
versterkte muziek voor het evenement Marktrock op 27-28-29 augustus 2021.
20. Vergoeding voor het onvruchtbaar maken van huiskatten.
Het college beslist aan de betrokken dierenarts(en) een vergoeding toe te kennen voor het
onvruchtbaar maken van huiskatten volgens het geldende reglement.
21. Vergoeding voor het onvruchtbaar maken van zwerfkatten.
Het college beslist aan de betrokken dierenarts(en) een vergoeding toe te kennen voor het
onvruchtbaar maken van zwerfkatten volgens het geldende reglement.
22. Stedenbouwkundig uittreksel art. 5.2.2.
Het college beslist in toepassing van artikel 5.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening aan vermelde notarissen en vastgoedkantoren de gevraagde stedenbouwkundige
inlichtingen mede te delen betreffende een aantal onroerende goederen.
23. Beroepschrift tegen de opname van een woning in het gemeentelijk
leegstandsregister. Briekedreef.
Het college beslist het beroepschrift tegen de opname
leegstandsregister ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

in

het

gemeentelijk

24. Beroepschrift tegen de opname van een woning in het gemeentelijk
leegstandsregister. Duinkerkestraat.
Het college beslist het beroepschrift tegen de opname
leegstandsregister ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

in

het

gemeentelijk

25. Beroepschrift tegen de opname van een woning in het gemeentelijk
leegstandsregister. Sint-Jorisstraat.
Het college beslist het beroepschrift tegen de opname
leegstandsregister ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

in

het

gemeentelijk

26. Beroepschrift tegen de opname van de woning/het
gemeentelijk leegstandsregister. Boeschepestraat.

gebouw

Het

het

college

beslist

het

beroepschrift
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leegstandsregister ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
27. Kwijtschelden parkeerretributie Bruggestraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
28. Kwijtschelden parkeerretributie Vlamingstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
29. Kwijtschelden parkeerretributies Boeschepestraat.
Het college weigert het kwijtschelden van parkeerretributies.
30. Kwijtschelden parkeerretributie Casselstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
31. Kwijtschelden parkeerretributie Casselstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
32. Kwijtschelden parkeerretributie Casselstraat.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
33. Kwijtschelden parkeerretributie Burgemeester Bertenplein.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
34. Kwijtschelden parkeerretributie Burgemeester Bertenplein.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
35. Kwijtschelden parkeerretributie Burgemeester Bertenplein.
Het college weigert het kwijtschelden van een parkeerretributie.
36. Uitbreiding inrit Sint-Jansstraat naar bufferbekken toe. Goedkeuring offerte.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de offerte voor de uitbreiding van de inrit
van de Sint Jansstraat naar het bufferbekken toe.
37. Noodweer en
Chèvremont.

overstromingen

juli

2021.

Solidariteitsactie

Vaux-sous-

Het college beslist een solidariteitsactie op te zetten ter ondersteuning van het door het
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noodweer getroffen Vaux-sous-Chèvremont.
38. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
39. Schriftelijke vraag van Sabien Lahaye-Battheu m.b.t. het aantal overlijdens
en rituelen sinds 2015 in Poperinge.
Het college beslist aan mevrouw Sabien Lahaye-Battheu de gevraagde gegevens te
bezorgen.
40. Afschrijving van ambtswege.
Het college beslist op basis van politieverslagen en verslag van de sociale dienst tot
ambtshalve schrapping van diverse personen uit het bevolkings-, vreemdelingen- of
wachtregister van de stad gezien deze niet langer op het grondgebied kunnen worden
aangetroffen.
41. Beleidsdomein Vrije Tijd. IBO Hopsakee. Aanvraag stage/werkplekleren.
Het college keurt een aanvraag voor stage en werkplekleren voor IBO Hopsakee goed.
42. Beleidsdomein vrije tijd. Sportdienst. Aanwerving van een sportpromotor.
Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van sportpromotor.
43. Beleidsdomein Interne diensten en Burgerzaken. Stage-aanvraag voor de
dienst financiën.
Het college keurt een stage-aanvraag voor de dienst financiën goed.
44. Beleidsdomein Techniek. Dienst Gebouwen. Aanvraag 1/5e verlof medische
bijstand van een gespecialiseerd werkman.
Het college keurt het 1/5e verlof voor medische bijstand van een gespecialiseerd werkman
goed.
45. Beleidsdomein vrije tijd. IBO Hopsakee. Aanstelling van een tijdelijke
kinderbegeleidster IBO Hopsakee. Vervanging.
Het college hecht goedkeurig aan de aanstelling van een tijdelijke kinderbegeleidster in
IBO Hopsakee.
46. Beleidsdomein
Techniek.
Dienst
groen.
Verlenging
loopbaanonderbreking van een gespecialiseerd werkman.

halftijdse

Het college keurt de halftijdse loopbaanonderbreking wegens medische bijstand van een
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gespecialiseerd werkman goed.
47. Beleidsdomein Vrije Tijd. Cultuur. Extra aanstelling van een jobstudent.
Het college keurt de aanstelling van een jobstudent voor het Kunstenfestival Watou goed.
48. Beleidsdomein vrije tijd. Jeugddienst. Popsjot. Aanstelling jobstudent.
Het college keurt de aanstelling van een jobstudent in Popsjot voor de zomer van 2021
goed.
49. Aanstelling jobstudent zomerschool Poperinge editie 2021. Goedkeuring.
Het college keurt de aanstelling van de jobstudent voor de zomerschool Poperinge editie
2021 goed.
50. Raamcontract - Onderhoud, keuring en audit CV-ketels. Goedkeuring bestek,
raming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.
Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Raamcontract - Onderhoud, keuring en audit CV-ketels"
goed te keuren.
51. Raamcontract - Kleine werkzaamheden: Sanitair en centrale verwarming.
Goedkeuring bestek, raming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen
ondernemers.
Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Raamcontract - Kleine werkzaamheden: Sanitair en
centrale verwarming" goed te keuren.
52. Raamcontract - Schilderwerken (gebouwen, speelpleinen, ...). Goedkeuring
bestek, raming, plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.
Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Raamcontract - Schilderwerken (gebouwen,
speelpleinen, ...)" goed te keuren.
53. Raamcontract - Studie Technieken. Goedkeuring
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers.

bestek,

raming,

Het college beslist om het bestek, de raming, de plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
ondernemers inzake de opdracht "Raamcontract - Studie Technieken" goed te keuren.
54. Ontslag raadslid en installatie nieuw raadslid.
Het college beslist het ontslag van een raadslid (ter aktename) en de installatie van zijn
opvolger te agenderen voor de eerstvolgende gemeenteraad, evenals de
verkozenverklaring van een nieuw vast lid voor de gemeenteraadscommissie.
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55. Agenda gemeenteraadszitting 30 augustus 2021.
Het college beslist de te agenderen punten mede te delen aan de voorzitter van de
gemeenteraad voor de vergadering van 30 augustus 2021.
56. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 12 juli 2021.
57. Evenement Bar-Bàr tijdens het
Intrekking toelating.

weekend van 20-21-22 augustus 2021.

Het college trekt de toegekende vergunning voor het evenement Bar-Bàr van het weekend
van 20-21-22 augustus 2021 in.
58. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Optredens Sint-Bavokerk.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van enkele optredens in de Sint-Bavokerk te Watou.
59. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Autocross Poperinge.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de autocross Poperinge.
60. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Marktrock Poperinge.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Marktrock Poperinge.
61. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Biobierenfestival.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het Biobierenfestival.
62. Programmatie Kuj eki' help'n en korte digitale sessies. Goedkeuring.
Het college keurt de programmatie van Kuj eki help'n en korte digitale sessies goed.
63. Opvolging verdwenen standpijp Circus Vegas.
Het college beslist de nodige maatregelen te nemen om alsnog een verdwenen standpijp,
ter beschikking gesteld aan Circus Vegas, te recupereren.
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64. Stand van zaken Kunstenfestival. Goedkeuring.
Het college keurt een laatste reeks (sponsor)contracten goed rond het Kunstenfestival
Watou.
65. Voorbereidingen in locaties vaste gebruikers Vroonhofsite. Goedkeuring.
Het college legt vast welke voorbereidingen en voorwaarden gelden omtrent de locaties
van de vaste gebruikers op de Vroonhofsite.
66. Toekennen toelage aan straatcomité 't Vliegend Paard. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage van 75 euro toe te kennen aan het straatcomité 't Vliegend
Paard voor de organisatie van een straatfeest op 4 september 2021 en een extra subsidie
van 80 euro voor het opruimen en verwijderen van het afval.
67. Toekennen toelage aan straatcomité Binnenkouter. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage van 75 euro toe te kennen aan het straatcomité
Binnenkouter voor de organisatie van een zomerdrink op zaterdag 21 augustus 2021.
68. Bruikleen maquette hopast. Goedkeuring.
Het college beslist de maquette van de hopast in september in bruikleen gegeven aan vzw
't Neerhof.
69. Toelage Willem Tell n.a.v. de organisatie 'Koning van Groot Poperinge' op 5
september 2021. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage van 125 euro toe te kennen aan de Koninklijke
Handbooggilde Willem Tell voor het aanschaffen van trofeeën n.a.v. de organisatie 'Koning
van Groot Poperinge' op zondag 5 september 2021.
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