Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 5 juli 2021
1.

Aanleg
parkeerstroken
in
de
Oude-Poperingestraat.
uitvoeringsplan. Behandeling klacht.

Goedkeuring

Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting.
2.

Proces-verbaal van voorlopige oplevering inzake de opdracht "Aanleg
voetpaden in de Korte Kouter en Zwijnlandstraat". Goedkeuring.

Het college beslist de opdracht “Aanleg van voetpaden in de Korte Kouter en
Zwijnlandstraat voorlopig op te leveren en het eindbedrag goed te keuren.
3.

Rioleringswerken doortocht Reningelst (fase 1). Aanvraag subsidie voor het
afkoppelen van hemelwater van VBS De Zonnewijzer. Niet-toekenning
premie.

Het college beslist volgens het besluit van 25 november 2013 van de gemeenteraad
houdende goedkeuring reglement betreffende het toekennen van een gemeentelijke
premie voor de aanleg van hemelwaterputten met hergebruik van hemelwater of
infiltratievoorzieningen en het toekennen van een premie voor het volledig afkoppelen van
hemelwater en afvalwater, geen premie toe te kennen aan VBS De Zonnewijzer,
Pastoorstraat 4 te Reningelst.
4.

Bouwproject Douvieweg. Vrijgave borgen van de bouwheer.

Het college beslist het verkoopbaarheidsattest voor het bouwproject Douvieweg, gelegen
Mézières-en-Brenneplein, af te leveren.
5.

Opmaak van een rooilijnplan in de Neerhofstraat. Aanstelling landmeter.

Het college beslist landmeter Feys aan te stellen voor het opmaken van het rooilijnplan
van de Neerhofstraat en de nodige onderhandelingen te voeren met de aanpalende
eigenaars van de in te nemen percelen.
6.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Uitbreiding distributienetten binnen het project
poort tot Poperinge fase 3 in de Europalaan. Goedkeuring offerte Fluvius.

Het college beslist geen opmerkingen te formuleren m.b.t. de offerte van Fluvius aan TPR
Immo te Ardooie voor het uitbreiden van het distributienet (middenspanning) in de
Europalaan (Poort tot Poperinge).
7.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Barlebuizestraat.

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
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domein volgens de code goede praktijk. Extra aandacht moet besteed worden aan de
verdichting van de sleuf om schade te voorkomen aan het wegdek.
8.

Nutsvoorzieningen. Fluvius. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Werf.

Het college 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.
9.

Wegmarkeringen Douvieweg. Klacht.

Het college beslist aan betrokkene te delen dat het hier gaat om een onderhoud van de
wegmarkeringen en niet om een structurele heraanleg. De huidige parkeerstroken leiden
nog steeds niet tot problemen in deze brede éénrichtingsstraat.
10. Voormalige pastorie Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat. Agentschap Onroerend
Erfgoed. Toekenning premie en toelating diverse werken. Aktename.
Het college neem hiervan akte. Tevens wordt beslist niet in beroep te gaan tegen de
beslissing van de regiodirecteur van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
11. Gezamenlijke aankoop van strooizout. Reservatie bij Farys.
Het college beslist 120 ton strooizout te reserveren.
12. Aktename omgevingsvergunningen.
Het college neemt akte van de ontvangen en volledig en ontvankelijk verklaarde
omgevingsvergunningen.
13. Advies omgevingsvergunning - O/2021/242 - OMV_2021067746 : plaatsen
propaangastank.
Het college verleent een gunstig advies in het omgevingsdossier O/2021/242 voor het
plaatsen van een propaangastank.
14. Omgevingsvergunning - O/J2020/438 : bouwen van appartementen en
winkels.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2020/438 voor het bouwen
van appartementen en winkels.
15. Omgevingsvergunning - O/2021/120 : reliëfwijziging.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/120 voor een
reliëfwijziging
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16. Omgevingsvergunning - O/2021/121 : reliëfwijziging.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/121 voor een
reliëfwijziging
17. Omgevingsvergunning - O/2021/125 : reliëfwijziging.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/125 voor een
reliëfwijziging
18. Omgevingsvergunning - O/2021/134 : reliëfwijziging.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/134 voor een
reliëfwijziging.
19. Omgevingsvergunning - O/2021/133 : reliëfwijziging.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/133 voor een
reliëfwijziging.
20. Omgevingsvergunning - O/2021/122 - OMV_2021001185: bouwen van
tuinberging na afbraak van bergingen.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/122 voor het bouwen
van tuinberging na afbraak van bergingen.
21. Omgevingsvergunning - O/2021/128 - OMV_2020117970: sloop en bouw,
regularisatie van loods en aanleg verharding, hernieuwing en uitbreiding van
de exploitatie van een milieutechnische eenheid met veevoederbedrijf en
veeteeltbedrijf.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/128 voor de sloop
en bouw, regularisatie van loods en aanleg verharding, hernieuwing en uitbreiding van de
exploitatie van een milieutechnische eenheid met veevoederbedrijf en veeteeltbedrijf.
22. Omgevingsvergunning - O/2021/138 : aanleg verharding.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/138 voor de aanleg
van verharding.
23. Omgevingsvergunning - O/2021/206 : aanleg verharding.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/206 voor de aanleg
van verharding.
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24. Omgevingsvergunning - O/2021/71 : aanleg voedselbos.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/71 voor de aanleg
van een voedselbos.
25. Omgevingsvergunning - O/2021/82 : verbouwen ééngezinswoning na slopen
bestaande achterbouw en verdieping.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/82 voor het
verbouwen van een ééngezinswoning na het slopen van de bestaande achterbouw en
verdieping.
26. Omgevingsvergunning - WEIGERING - O/2021/124 : bouwen carport en
fietsenstalling.
Het college weigert een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/124 voor het bouwen
van een carport en fietsenstalling.
27. Omgevingsvergunning O/2020/307: nieuwbouwproject van een instelling
voor bijzondere jeugdzorg. Ingebrekestelling.
Het college beslist niet in te gaan op de vraag van de betrokkene om een
milieustakingsvordering in te stellen.
28. Melding - O/2021/292 - OMV_2021090733 - volledige overdracht van een
bestaande rundveehouderij.
Het college actualiseert de vergunning voor de exploitatie van een bestaande
rundveehouderij naar aanleiding van de melding van volledige overdracht in het
omgevingsdossier O/2021/292.
29. Energiescan IBO Hopsakee via het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden) en het VEB (Vlaams EnergieBedrijf).
Het college beslist voor IBO Hopsakee (Veurnestraat 55 te 8970 Poperinge) een VIPAenergiescan aan te vragen via het VEB.
30. Lokaal klimaatproject 2021: 'Sporten met de wind en stroom mee'.
Kennisname goedkeuring subsidie.
Het college neemt kennis van de goedkeuring van de 100.000 euro provinciale subsidie
voor het klimaatproject “Sporten met de wind en stroom mee”.
31. 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.
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32. 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.
33. Bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand. Westvleterseweg.
Het college beslist het bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
34. Bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand. Paardenmarkt.
Het college beslist het bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand ontvankelijk en gegrond te verklaren.
35. Bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand. Veurnestraat.
Het college beslist het bezwaarschrift tegen de belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
36. Concessieovereenkomst laadpunt Vroonhof (dossier gemeenteraad).
Het college beslist de concessieovereenkomst voor de laadpunten op het Vroonhof ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 30 augustus.
37. Terugkoppeling schoolroutes langs gewestwegen.
Het college neemt akte van de terugkoppeling betreffende de voorstellen van het
stadsbestuur voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes langs
gewestwegen.
38. Vernieuwde aanvraagprocedure snelheidscontroles langs gewestwegen.
Het college neemt akte van de vernieuwde aanvraagprocedure voor het plaatsen van
snelheidscontroles langs gewestwegen.
39. Verzoek NMBS masterplan stationsomgeving.
Het college neemt akte van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en het
addendum door de NMBS. Tevens wordt beslist te onderzoeken welke verdere stappen
kunnen worden ondernomen.
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40. Aanvraag plaatsen vaste parasol t.h.v. hoek Veurnestraat-Grote Markt.
Het college beslist toestemming te geven aan Frituur Bazaar tot het plaatsen van een vaste
parasolconstructie mits de afmeting van het doek niet groter is dan 515 cm x 515 cm.
41. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
42. 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.
43. Verlenen
van
grafconcessies,
concessies
voor
columbaria
en
concessiehernieuwingen op de stedelijke begraafplaatsen tweede kwartaal
2021.
Het college beslist over te gaan tot het verlenen van grafconcessies, concessies voor
columbaria en concessiehernieuwingen op de stedelijke begraafplaatsen die betaald
werden tijdens het tweede kwartaal 2021.
44. Beleidsdomein Vrije Tijd. Bibliotheek. Stage-aanvraag voor de bibliotheek.
Het college keurt een stage-aanvraag voor de bibliotheek goed.
45. Beleidsdomein Vrije Tijd. Dienst Cultuur. Aanwerving van een deskundige
cultuur. Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van deskundige
cultuur.
46. Beleidsdomein Interne Diensten en Burgerzaken. IDPBW. Aanwerving van
een administratief medewerker. Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van administratief
medewerker IDPBW.
47. Beleidsdomein Vrije Tijd. Dienst IBO Hopsakee. Aanvraag verlenging 1/5e
Vlaams Zorgkrediet van een kinderbegeleidster.
Het college keurt het 1/5e Vlaams zorgkrediet van een kinderbegeleidster goed.
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48. 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.
49. Stedelijke
kunstacademie.
Brede
Schoolwerking
rond
Kunsten
Cultuureducatie. Tijdelijke aanstelling van leerkrachten ten laste van de stad.
Het college keurt de tijdelijke aanstellingen van leerkrachten ten laste van de stad voor de
Brede Schoolwerking rond Kunst- en Cultuureducatie goed.
50. Stedelijke kunstacademie. Tijdelijke aanstellingen ten laste van de stad en
van het ministerie van de administratie voor het schooljaar 2021-2022.
Het college keurt tijdelijke aanstellingen ten laste van de stad en van het ministerie van
de administratie voor het schooljaar 2021-2022 goed.
51. Beleidsdomein Interne diensten en burgerzaken. Secretariaat. Aanvraag
1/5e verlof voor medische bijstand van een administratief medewerker.
Het college keurt het 1/5e verlof voor medische bijstand van een administratief
medewerker goed.
52. Beleidsdomein techniek. Dienst openbare werken. Aanwerving van een
gespecialiseerd werkman openbare werken. Afsluiting kandidaturen.
Het college beslist tot afsluiting van de kandidaturen voor de functie van een
gespecialiseerd werkman openbare werken.
53. Beleidsdomein Interne diensten en burgerzaken. Secretariaat. Aanvraag
1/5e ouderschapsverlof van een administratief medewerker.
Het college keurt het deeltijds ouderschapsverlof van een administratief medewerker goed.
54. Beleidsdomein Vrije Tijd. CO7. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van
een Erfgoedcoördinator in wederzijds akkoord.
Het college aanvaardt de beëindiging in wederzijds akkoord van de arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur van een medewerker.
55. Beleidsdomein Vrije Tijd. CO7. Tijdelijke aanstelling van een medewerker
bovenlokale cultuurwerking van CO7 met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur.
Het college hecht goedkeuring aan de aanstelling van een medewerker bovenlokale
cultuurwerking van CO7 met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
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56. Beleidsdomein Vrije tijd. IBO Hopsakee. Tijdelijke uitbreiding van een
tewerkstelling van een kinderbegeleidster.
Het college keurt de tijdelijke uitbreiding van tewerkstelling van een kinderbegeleidster
goed.
57. Stedelijke kunstacademie. Vaste benoemingen. Goedkeuring.
Het college keurt de vaste benoemingen per 1 juli 2021 in de stedelijke kunstacademie
goed.
58. Beleidsdomein Techniek. Nominatieve aanstelling jobstudent dierenasiel
zomer 2021.
Het college keurt de aanstelling van de jobstudent in het dierenasiel voor de zomer van
2021 goed.
59. Beleidsdomein Techniek. Uitvoering. Vervroegde pensionering van een
werkman.
Het college keurt de vervroegde pensionering op medische gronden van een werkman
goed.
60. Beleidsdomein Techniek. Aanstelling jobstudenten groendienst zomer 2021.
Het college keurt de aanstelling van de jobstudenten in de groendienst voor de zomer van
2021 goed.
61. Aanstelling jobstudent en lesgevers zomerschool Poperinge editie 2021.
Goedkeuring.
Het college keurt de aanstelling van de jobstudent en lesgevers voor de zomerschool
Poperinge editie 2021 goed.
62. Vaststelling lijst uit te nodigen ondernemers te betrekken bij de raadpleging
die moet leiden tot de gunning van de opdracht "Leveren, plaatsen en in
dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem in diverse
kerkgebouwen" (besluit gemeenteraad van 5 juli 2021).
Het college keurt de lijst van de uit te nodigen ondernemers goed inzake de opdracht
"Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een rook- en branddetectiesysteem in diverse
kerkgebouwen".
63. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 21 juni 2021.
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64. Beleidsplan ter versterking van het dorpsleven te Poperinge. Amendement.
Het college beslist enkele wijzigingen aan de tekst aan te brengen.
65. Machtiging schenken sterke dranken. Bar-Bár (Bal à Deuse).
Het college beslist aan Bal à Deuse een machtiging te verlenen tot het schenken van sterke
dranken tijdens de manifestatie Bar-Bár.
66. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Circus Vegas.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Circus Vegas.
67. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. IJzerfun.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van IJzerfun.
68. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Miniemen en aspirantenkoers.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de wielerwedstrijd Miniemen en aspirantenkoers.
69. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Parkconcerten en optredens Luisteren Toegestaan .
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de parkconcerten en optredens Luisteren Toegestaan.
70. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Rommelmarkt Krombeke.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de Rommelmarkt Krombeke.
71. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Vinkenzetting SK Reningelst.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Vinkenzetting SK Reningelst.
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72. Boekenverkoop en -afvoer. Goedkeuring.
Het college beslist de organisatie van een boekenverkoop van oude bibliotheekboeken op
zaterdag 16 oktober van 9-16u. en zondag 17 oktober van 9-12u. goed te keuren.
73. Circus Vegas. Standplaatsaanvraag van 15 juli 2021 t.e.m. 9 augustus 2021.
Goedkeuring.
Het college beslist aan Circus Vegas, p.a. Directeur Samuel Prein, 50, rue Pierre Brabant,
F – 59152 Tressin (Frankrijk), een standplaatsvergunning met circus te verlenen op het
Oudstrijdersplein voor de periode van donderdag 15 juli t.e.m. maandag 26 juli 2021.
74. Financiële
en
Goedkeuring.

logistieke

medewerking

vzw

Marktrock

Poperinge.

Het college beslist een extra toelage van 10.000 euro toe te kennen aan Marktrock
Poperinge vzw voor de 34ste editie van het festival Marktrock op vrijdagavond 27 en
zaterdag 28 augustus 2021.
75. Programmatie activiteiten bibliotheek. Goedkeuring.
Het college beslist de programmatie van de bibliotheek voor zomer en najaar 2021 goed
te keuren.
76. Aanvraag
toelage
door
college
Veurne
voor
(Kriskraswesthoek) in o.a. Poperinge. Goedkeuring.

sponsorfietstocht

Het college beslist de delegatie bij hun doortocht op dinsdag 5 juli een ijsje te trakteren.
77. Aanvraag toelage Marteko vzw m.b.t. de organisatie van de verbroederingsrit
tijdens de kermisweek op zondag 4 juli 2021. Goedkeuring.
Het college beslist aan Marteko vzw een toelage van 500 euro toe te kennen voor de
organisatie van de verbroederingsrit 2021 op zondag 4 juli 2021.
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