Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 17 januari 2022
1.

Werken N347. Sint-Bertinusstraat en Diepemeers. Opmaak projectnota.
Standpuntbepaling aanleg Briekedreef en kruispunt Sint-Sixtusstraat.

Het college beslist de verkeerssituatie van de Briekedreef niet te wijzigen. De heraanleg
van de Briekedreef mag beperkt worden tot het rioolherstel (wegdek terug in asfalt).
2.

Verslag overleg wateroverlast. Aanstellen landmeter.

Het college beslist landmeter Eddy Ameloot aan te stellen voor de opmetingen van de
Kerkebeek in Haringe en voor de opmeting van de Vlamertingseweg.
3.

Recht van voorkoop. Koestraat.

Het college beslist geen gebruik te maken van het recht van voorkoop.
4.

Recht van voorkoop. Zevekotestraat.

Het college beslist geen gebruik te maken van het recht van voorkoop.
5.

Recht van voorkoop. Douvieweg (Mézières-en-Brenneplein).

Het college beslist om geen gebruik te maken van het recht van voorkoop.
6.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Ieperstraat.

Het college beslist de plaatsbeschrijving onder voorbehoud goed te keuren en de algemeen
directeur en de burgemeester worden gemachtigd om het proces-verbaal van
plaatsbeschrijving te ondertekenen.
7.

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

Het college beslist een gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van hemelwater en
afvalwater toe te kennen aan de aanvragers.
8.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Jaaractieplan 2022 voor de uitvoering van de
werken aan de openbare verlichtingsinstallaties. Goedkeuring.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan het jaaractieplan 2022 van Fluvius met
vermelding van alle uit te voeren werken aan de openbare verlichtingsinstallaties. Aan
Fluvius wordt de opdracht gegeven om te starten met het opmaken van de ontwerpen en
de bestelling van de armaturen.
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9.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Korte Reningelststraat.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de uitvoering van de gevraagde werken in
de Korte Reningelststraat, mits volledig herstel van de veroorzaakte schade aan het
openbaar domein volgens de code goede praktijk.
10. Nutsvoorzieningen. De Watergroep. Uitvoeren van werken op openbaar
domein. Loviestraat.
Het college neemt akte van het ontwerp en de offerte van De Watergroep aan
Bouwonderneming Catteeu en beslist geen opmerkingen te formuleren.
11. Hopmagazijn en Concert Hall Talbot House. Agentschap Onroerend Erfgoed.
Geen toelating voor plaatsen zonnepanelen. Aktename.
Het college neemt hiervan akte. Tevens wordt beslist niet in beroep te gaan tegen de
beslissing van het afdelingshoofd beheer van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
12. Hoevesite met Amerikaanse mitrailleurpost. Agentschap Onroerend Erfgoed.
Vastlegging erfgoedpremie en toelating werken.
Het college neemt hiervan akte. Tevens wordt beslist niet in beroep te gaan tegen de
beslissing van het afdelingshoofd beheer van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
13. Brief CCFI betreffende PLUi-H.
Het college neemt akte van de ontvangen brieven van de CCFI i.v.m. het PLUi-H. Tevens
wordt beslist geen specifiek advies te formuleren.
14. RUP Proven centrum.
raadplegingsperiode.

Herziening.

Voorstel

verwerking

adviezen

na

Het college beslist goedkeuring te hechten aan het voorstel met aanpassingen en
aanvullingen voor het dossier RUP Proven centrum, herziening in navolging van de
ontvangen adviezen en bezwaren ingevolgde de raadplegingsperiode. Tevens wordt beslist
de ontwerper de opdracht te geven over te gaan tot de opmaak van de scopingsnota en
het voorontwerp van RUP.
15. Aktename omgevingsvergunningen.
Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
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16. Advies omgevingsvergunning - O/2021/531 - OMV_2021191246 : aanpassen
vergunning + bouwen eierlokaal.
Het college verleent een gunstig advies in het omgevingsdossier O/2021/531 voor het
aanpassen van de vergunning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf en het bouwen
van een eierlokaal.
17. Omgevingsvergunning - O/2021/293 - OMV_2021070695 : aanleg
verharding en bouw loods voor landbouwdoeleinden na sloop bestaande
loods.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/293 voor het
aanleggen van verharding en het bouwen van een loods voor landbouwdoeleinden na sloop
van de bestaande loods.
18. Omgevingsvergunning - O/2021/411 : aanbrengen nieuwe gevelbekleding.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/411 voor het
aanbrengen van nieuwe gevelbekleding.
19. Omgevingsvergunning - O/2021/415 : bouwen van een autobergplaats.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/415 voor het bouwen
van een autobergplaats.
20. Omgevingsvergunning - O/2021/418 : verbouwen van een woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/418 voor het
verbouwen van een woning.
21. Omgevingsvergunning - O/2021/421 : slopen van woning en bouwen van
meergezinswoning met gelijkvloerse dokterspraktijk.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/421 voor het slopen
van een woning en het bouwen van een meergezinswoning met gelijkvloerse
dokterspraktijk.
22. Omgevingsvergunning - O/2021/422 : verbouwen en omvormen van één
woning naar twee woningen.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/422 voor het
verbouwen en omvormen van één woning naar twee woningen.
23. Omgevingsvergunning - O/2021/452 : bouwen van opslag voor leeggoed +
aanpassingswerken straatgevel.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/452 voor het bouwen
van een opslag voor leeggoed en aanpassingswerken aan de straatgevel.
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24. Omgevingsvergunning - O/2021/468 : slopen en herbouwen van een woning
met bijgebouw.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/468 voor het slopen
en herbouwen van een woning met bijgebouw.
25. 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.
26. 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.
27. Voorstel autodeelproject Claus2You.
Het college beslist garage Claus mee te delen dat het stadsbestuur voorlopig geen interesse
heeft om in te stappen in een nieuw autodeelproject, aangezien er pas recent een
samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan hiervoor. Het is aangewezen om eerst de
resultaten over een langere periode hiervan af te wachten alvorens nieuwe soortgelijke
engagementen aan te gaan.
28. Subsidie begeleide natuur-, milieu- en landbouweducatieve activiteiten en
initiatieven. VBS De Kastanje - 20 mei 2021.
Het college beslist de aanvraag voor de subsidie van begeleide natuur-, milieu- en
landbouweducatieve activiteiten en initiatieven van VBS De Kastanje goed te keuren en
een subsidie van 50 euro toe te kennen.
29. Subsidie begeleide natuur-, milieu- en landbouweducatieve activiteiten en
initiatieven. VBS De Kastanje - 3 juni 2021.
Het college beslist de aanvraag voor de subsidie van begeleide natuur-, milieu- en
landbouweducatieve activiteiten en initiatieven van VBS De Kastanje goed te keuren en
een subsidie van 50 euro toe te kennen.
30. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
31. Beleidsdomein Interne diensten en burgerzaken. Secretariaat. Aanvraag
1/5e verlof medische bijstand van een administratief medewerker.
Het college keurt het deeltijds verlof medische bijstand van een administratief medewerker
goed.
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32. Beleidsdomein Vrije tijd. Cultuur. Kunstenfestival Watou Aanwerving van een
deskundige communicatie & publiekswerking Kunstenfestival Watou.
Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van deskundige
communicatie & publiekswerking Kunstenfestival Watou.
33. Beleidsdomein Vrije Tijd. IBO Hopsakee. Tijdelijke aanstelling van een
kinderbegeleidster met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
Het college hecht goedkeuring aan de aanstelling van een kinderbegeleidster met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
34. Beleidsdomein Vrije tijd.
Afsluiting kandidaturen.

Sport.

Aanwerving

van

een

sportpromotor.

Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van sportpromotor.
35. Beleidsdomein Vrije tijd. Sport. Aanwerving van een sportfunctionaris.
Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van sportfunctionaris.
36. Beleidsdomein Vrije tijd. Sportdienst. Aanwervingsprocedure
sportpromotor. Samenstelling van de selectiecommissie.

van

een

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de samenstelling van de selectiecommissie
voor de aanwervingsprocedure van een sportpromotor.
37. Beleidsdomein Vrije tijd. Sportdienst. Aanwervingsprocedure
sportfunctionaris. Samenstelling van de selectiecommissie.

van

een

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de samenstelling van de selectiecommissie
voor de aanwervingsprocedure van een sportfunctionaris.
38. Raamcontract- uitvoeren van allerhande ruwbouwwerken. 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 - uitvoeren van allerhande
ruwbouwwerken" goed te keuren.
39. Agenda gemeenteraadszitting 31 januari 2022.
Het college beslist de te agenderen punten mede te delen aan de voorzitter van de
gemeenteraad voor de vergadering van 31 januari 2022.
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40. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 10 januari 2022.
41. Programmatie bibliotheek voorjaar 2022. Goedkeuring.
Het college beslist de programmatie van de bibliotheek voor het voorjaar 2022 goed te
keuren.
42. Programma Blasiuskermis te Krombeke op 5-6 februari 2022. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te verlenen aan het programma ter gelegenheid van de
Blasiuskermis te Krombeke.
43. Duivenmaatschappij De Verbroedering : kampioenenhulde op 5 februari 2022
- aanvraag stadsschaal. Goedkeuring.
Het college beslist een stadsschaal (schaal van de stad Poperinge) ter beschikking te stellen
van duivenmaatschappij De Verbroedering voor uitreiking tijdens de jaarlijkse
kampioenenviering op zaterdag 5 februari 2022 in zaal Christen Volkshuis te Roesbrugge.
44. Aanvraag financiële en logistieke steun Rotary Club Poperinge. Goedkeuring.
Het college beslist aan Rotary Club Poperinge financiële en logistieke steun te verlenen
voor een actie voor het goede doel in 2022.
45. Uitzonderlijke verlenging concessieovereenkomst
dranken JOC De Kouter. Principiële goedkeuring.

alleenrecht

levering

Het college beslist de verlenging met zes maanden van de lopende ‘overeenkomst
betreffende het alleenrecht voor het leveren van dranken in JOC De Kouter Poperinge’ ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 31 januari 2022 door een
addendum toe te voegen aan de lopende overeenkomst.
46. Afsprakennota tussen De Lovie vzw en stad Poperinge betreffende het
reinigen van herbruikbare bekers in JOC De Kouter. Goedkeuring.
Het college beslist de afsprakennota tussen De Lovie vzw en stad Poperinge voor het
reinigen van herbruikbare bekers goed te keuren.
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