Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 21 juni 2021
1.

Project Gasthuissite (De Looierij). Bouwen van appartementen en
handelsruimtes. Basisakte complex "De Looierij". Artikel
4.3 "Nieuwe
erfdienstbaarheid van openbaar nut" (dossier gemeenteraad).

Het college beslist het ontwerp van de basisakte van het complex "De Looierij" artikel 4.3
Nieuwe erfdienstbaarheid van openbaar nut ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
2.

Proces-verbaal van definitieve oplevering inzake de opdracht "Kerkhof SintVedastuskerk Reningelst. Restauratie kerkhofmuur en hekwerken. Perceel 1:
restauratie metselwerken". Goedkeuring.

Het college beslist de opdracht “Kerkhof Sint-Vedastuskerk Reningelst. Restauratie
kerkhofmuur en hekkens - Perceel 1 (Restauratie metselwerken)” definitief op te leveren.
De borgtocht wordt volledig vrijgegeven.
3.

Proces-verbaal van definitieve oplevering inzake de opdracht "Kerkhof SintVedastuskerk Reningelst. Restauratie kerkhofmuur en hekwerken. Perceel 2:
restauratie smeedwerken". Goedkeuring.

Het college beslist de opdracht “Kerkhof Sint-Vedastuskerk Reningelst. Restauratie
kerkhofmuur en hekkens - Perceel 2 (Restauratie Kerkhofmuur en Hekkens - restauratie
smeedwerk)” definitief op te leveren. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven.
4.

Plaatsbeschrijving openbaar domein. Kruidenstraat - Netelweg.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan deze plaatsbeschrijving en de algemeen
directeur en de burgemeester te machtigen om het proces-verbaal van plaatsbeschrijving
te ondertekenen.
5.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Offerte uitrusting verkaveling Nedergraafstraat.

Het college neemt akte van de offerte aan de aannemer en beslist geen opmerkingen te
formuleren.
6.

Aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering. Abelstationsstraat.

Het college keurt de aanvraag tot het aansluiten op de openbare riolering goed.
7.

Aktename omgevingsvergunningen.

Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
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8.

Advies omgevingsvergunning - O/2021/8 - OMV_2020155305: afbreken van
3 pluimveestallen en het herbouwen van 2 pluimveestallen (na
wijzigingsverzoek).

Het college beslist het eerder uitgebrachte gunstige advies in omgevingsdossier O/2021/8
voor het afbreken van 3 pluimveestallen en het herbouwen van 2 pluimveestallen (na
wijzigingsverzoek) te behouden.
9.

Omgevingsvergunningsaanvraag
begraafplaats Proven.

-

2020/434

:

inrichting

nieuwe

Het college beslist aan de provincie West-Vlaanderen, dienst vergunningen, voor te stellen
om alsnog een digitale projectvergadering te houden op dinsdag 29 juni 2021.
10. Omgevingsvergunning - O/2021/114 : functiewijziging vakantiewoning naar
eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/114 voor de
functiewijziging van vakantiewoning naar eengezinswoning.
11. Omgevingsvergunning - O/2021/119 : bouwen van een tuinhuis.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/119 voor het bouwen
van een tuinhuis.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/157 : sloop bestaande uitbreiding en
verharding en bouw nieuwe uitbreiding.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/157 voor de sloop
van een bestaande uitbreiding en verharding en het bouwen van een nieuwe uitbreiding.
13. Omgevingsvergunning - O/2021/160 : bouwen van een carport + tuinhuis.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/160 voor het bouwen
van een tuinhuis en carport.
14. Omgevingsvergunning - O/2021/164 : inrichten van een laadkade.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/164 voor het
inrichten van een laadkade.
15. Omgevingsvergunning - O/2021/165 : wijzigen raamopeningen.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/165 voor het
wijzigen van raamopeningen.
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16. Omgevingsvergunning - O/2021/172 : uitbreiding garage van woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/172 voor het
uitbreiden van een garage aan de woning.
17. Omgevingsvergunning - O/2021/173
woning + functiewijziging.

-

OMV_2021067101:

aanpassen

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/173 voor het
aanpassen van een woning en functiewijziging.
18. Omgevingsvergunning - O/2021/261 : regularisatie verbouwing woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/261 voor de
regularisatie van verbouwingswerken aan een woning.
19. Omgevingsvergunning - O/2021/97 : bouwen van een garage/tuinhuis en
carport.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/97 voor het bouwen
van een garage/tuinhuis en carport.
20. Omgevingsvergunning
terrasoverkapping.

-

O/2021/212

:

bouwen

van

berging

en

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/212 voor het
aanbouwen van een berging en een terrasoverkapping.
21. Omgevingsvergunning - WEIGERING - O/2021/153 : verkaveling van twee
loten voor open bebouwing.
Het college weigert een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/153 voor het
verkavelen van twee loten voor open bebouwing .
22. Melding - O/2021/272
interieurbedrijf.

-

OMV_2021102067

-

exploitatie

van

een

Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/272 voor de
exploitatie van een interieurbedrijf.
23. Melding - O/2021/38 - OMV_2020176248: melding van volledige overdracht
van een rundveehouderij (rechtzetting aktenamebeslissing 22/02/2021).
Het college actualiseert de vergunning voor de exploitatie van een rundveehouderij naar
aanleiding van de melding van volledige overdracht in het omgevingsdossier O/2021/38
(rechtzetting aktenamebeslissing 22/02/2021).
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24. Prijsvraag inzameling rest- en/of gft-containers 2021-2024
Afwijkende facturatie voor overgangsperiode zakken naar bakken.

(2026).

Het college beslist akkoord te gaan met het berekeningsvoorstel van de ophaling van
restafval voor de periode april – mei 2021 tijdens de overgangsperiode om de
restafvalzakken op te gebruiken. Tevens wordt beslist niet akkoord te gaan met de verdere
toepassing van het berekeningsvoorstel voor de periode juni – augustus 2021, aangezien
het gekend was dat een overgangsperiode noodzakelijk was en de meeste inwoners
ondertussen de container zijn beginnen gebruiken.
25. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Eekhoutefeesten 2-4 juli 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van de Eekhoutefeest van 2 tot en met 4 juli 2021.
26. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Luisteren Toegestaan 14 juli 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een concert Luisteren Toegestaan op 14 juli 2021.
27. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Luisteren Toegestaan 20 juli 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een concert Luisteren Toegestaan op 20 juli 2021.
28. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Luisteren Toegestaan 28 juli 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een concert Luisteren Toegestaan op 28 juli 2021.
29. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Luisteren Toegestaan 11 augustus
2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een concert Luisteren Toegestaan op 11 augustus 2021.
30. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Luisteren Toegestaan 25 augustus
2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een concert Luisteren Toegestaan op 25 augustus 2021.
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31. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Parkconcert 12 augustus 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een parkconcert op 12 augustus 2021.
32. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Parkconcert 8 juli 2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een parkconcert op 8 juli 2021.
33. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Parkconcert 15 juli 2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een parkconcert op 15 juli 2021.
34. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Parkconcert 29 juli 2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een parkconcert op 29 juli 2021.
35. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Parkconcert 26 augustus 2021.
Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van een parkconcert op 26 augustus 2021.
36. Bezwaarschrift van Allen & Overy LLP bvba in naam van Orange Belgium nv
tegen de belasting op inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op
hun onmiddellijke omgeving, aanslagjaar 2020.
Het college beslist het bezwaarschrift van Allen & Overy LLP in naam van Orange Belgium
nv, ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
37. Bezwaarschrift van Proximus nv van publiek recht tegen de belasting op
inrichtingen met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke
omgeving, aanslagjaar 2020.
Het college beslist het bezwaarschrift van Proximus nv van publiek recht ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren.
38. Bezwaarschrift van Telenet Group bvba tegen de belasting op inrichtingen
met een specifieke hinder en/of impact op hun onmiddellijke omgeving,
aanslagjaar 2020.
Het college beslist het bezwaarschrift van Telenet Group bvba ontvankelijk doch ongegrond
te verklaren.
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39. 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.
40. Stedenbouwkundig uittreksel art. 5.2.7.
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.
41. Slagbomen schoolstraten.
Het college beslist de voorkeur te hechten aan een type slagboom voor de schoolstraten
waaraan zowel een verbodsbord C3 als een onderbord ‘schoolstraat’ kan worden bevestigd.
42. Aanpassing parkeerstrook Korte Bruggestraat.
Het college weigert een aanpassing van de parkeerstrook langs de Korte Bruggestraat.
43. Parkeren op voetpad Kriekstraat.
Het college beslist een vraag over parkeren op het voetpad te beantwoorden.
44. Kwijtschelden parkeerretributie Vroonhof.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het kwijtschelden van een parkeerretributie.
45. Kwijtschelden parkeerretributie Ieperstraat.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het kwijtschelden van een parkeerretributie.
46. Kohier nr. 2 betreffende belasting op de private inname van een openbare
weg of plaats (aanvraag inname <7 dagen) aanslagjaar 2021.
Het college beslist het kohier nr. 2, aanslagjaar 2021, betreffende de heffing van een
belasting op de private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of
wegenwerken (aanvraag inname < 7dagen), vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren
voor de totale som van 2.275,00 euro.
47. Kohier nr. 2 betreffende belasting op de private inname van een openbare
weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken aanslagjaar 2021.
Het college beslist het kohier nr. 2, aanslagjaar 2021, betreffende de belasting op de
private inname van een openbare weg of plaats bij bouw-, verhuis- of wegenwerken, vast
te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor de totale som van 6.900,00 euro.
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48. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
49. Toekennen toelage aan Wiegwijs Poperinge.
Het college beslist een gemeentelijke toelage van 250 euro uit te betalen aan Wiegwijs
Poperinge.
50. Verstrekking personenlijsten uit het rijksregister aan diverse interne
diensten.
Het college beslist goedkeuring te hechten om personenlijsten uit het bevolkingsregister
te verstrekken aan de bibliotheek.
51. Beleidsdomein Techniek. Administratie technische dienst. Aanvraag
verlenging 1/5e verlof voor medische bijstand van een medewerker.
Het college keurt de verlenging van het 1/5e verlof voor medische bijstand van een
medewerker goed.
52. Beleidsdomein Vrije Tijd. Jeugd. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst
van een jeugdconsulent in wederzijds akkoord.
Het college aanvaardt de beëindiging in wederzijds akkoord van de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur van een medewerker.
53. Beleidsdomein Interne Diensten en Burgerzaken. Personeel en organisatie.
Stage-aanvraag voor de personeelsdienst.
Het college keurt een stage-aanvraag voor de personeelsdienst goed.
54. Beleidsdomein
Techniek.
Openbare
werken.
Aanwervingsprocedure
beheerder openbare werken. Goedkeuring processen-verbaal.
Het college hecht goedkeuring aan de processen-verbaal van de selectieprocedure voor
een beheerder openbare werken.
55. Beleidsdomein
Vrije
Tijd.
Sportdienst.
Beëindiging
van
arbeidsovereenkomst van een sportpromotor in wederzijds akkoord.

een

Het college aanvaardt de beëindiging in wederzijds akkoord van de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur van een medewerker.
56. Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem
in
diverse
kerkgebouwen.
Goedkeuring
bestek,
raming
en
plaatsingsprocedure (dossier gemeenteraad).
Het college beslist om het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure inzake de opdracht
"Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem in diverse
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kerkgebouwen" ter goedkeuring voor te leggen in zitting van de gemeenteraad van 5 juli
2021.
57. Renovatie wegdek Vlamertingseweg. Gunning van de opdracht.
Het college beslist om de opdracht "Renovatie wegdek Vlamertingseweg" te gunnen.
58. Aanstellen ontwerper voor opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan GRUP Reningelst met inbegrip van planmerscreening.
Gunning van de opdracht.
Het college beslist om de opdracht "Aanstellen ontwerper voor opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Reningelst met inbegrip van
planmerscreening" te gunnen.
59. Agenda gemeenteraadszitting 5 juli 2021.
Het college beslist de te agenderen punten mede te delen aan de voorzitter van de
gemeenteraad voor de vergadering van 5 juli 2021.
60. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 7 juni 2021.
61. Machtiging schenken sterke dranken. Krack Boem Zomerbar.
Het college beslist aan Chiro Dokio een machtiging te verlenen tot het schenken van sterke
dranken tijdens de manifestatie ‘Krack Boem Zomerbar’ op 26 juni 2021.
62. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Donkere Ommegang.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de Donkere Ommegang.
63. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Inladen kampmateriaal Scouting.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het inladen kampmateriaal Scouting.
64. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Julifoor 2021.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de julifoor 2021.
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65. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Kunstenfestival Watou.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van het Kunstenfestival Watou.
66. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Maria-Ommegang.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de Maria-Ommegang.
67. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Project + Wanted.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Project + Wanted.
68. Bezettingsovereenkomst tussen stad Poperinge en GO! Scholengroep
Diksmuide rond gebruik van beeldlokaal GO! basisschool W'Ijzer voor
stedelijke kunstacademie. Goedkeuring.
Het college beslist de bezettingsovereenkomst tussen de stad Poperinge en GO!
Scholengroep Diksmuide rond het gebruik van het beeldlokaal GO8 basisschool W’IJzer
voor de stedelijke kunstacademie goed te keuren.
69. Organisatie buurtactiviteitenproject Sint-Michiels.
Het college beslist Fanfare vzw de toelating te geven om de binnentuin van het SintMichielscomplex te gebruiken onder voorwaarden.
70. Toelage Bal à Deuse.
Het college beslist de organisatoren van ‘Bar à Deuse’ te vragen hun programmatie aan de
dienst cultuur te bezorgen. De stad betoelaagt immers geen horecazaken of pop-upbars
maar geeft wel toelagen aan organisatoren die evenementen, animatie en/of optredens
programmeren.
71. Toelage Maria-Ommegang. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage toe te kennen van 5.000 euro aan het MariaOmmegangcomité voor de organisatie van de Maria-Ommegang met vermelding ‘subsidie
2021’.
72. Gebruiksovereenkomst tussen de stad en KBRP (school Abele) als extra
locatie voor de speelpleinwerking. Goedkeuring.
Het college beslist de gebruiksovereenkomst met KBRP goed te keuren.
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73. Zomerschool editie 2021. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de organisatie van de zomerschool
Poperinge editie 2021.
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