Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen
van 13 september 2021
1.

Bezwaarschrift leegstandsheffing aanslagjaar 2020. Hoorzitting.

Het college houdt een hoorzitting inzake een ontvangen bezwaarschrift tegen de aanslag
in de gemeentebelasting op leegstaande woningen.
2.

Gebruiksovereenkomst gronden Westlaan. Goedkeuring.

Het college beslist goedkeuring te hechten aan de gebruiksovereenkomst.
3.

Nutsvoorzieningen. Proximus. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Burgemeester Deschodtlaan en Ieperstraat.

Het college beslist geen goedkeuring te hechten aan de uitvoering van de gevraagde
werken op openbaar domein in de Burgemeester Deschodtlaan (dossier ref. JMS 425247),
omdat de sperperiode nog loopt.
4.

Nutsvoorzieningen. Telenet. Uitvoeren van werken op openbaar domein.
Sparrenweg.

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.
5.

Aanvraag tot aansluiting op de openbare riolering. Provenstraat.

Het college keurt de aanvraag tot het aansluiten op de openbare riolering goed.
6.

Vlaamse oproep Landschapspark Westhoek. Advies.

Het college beslist de conceptnota ‘Landschapspark Westhoek‘ te ondersteunen onder
voorwaarden. Tevens wordt beslist de engagementsverklaring goed te keuren en ter
bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad van 27 september 2021.
7.

Aktename omgevingsvergunningen.

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

Omgevingsvergunning - O/2021/174 : verbouwen van woning en voorgevel
garage.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/174 voor het
verbouwen van een woning en de voorgevel van een garage.
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9.

Omgevingsvergunning - O/2021/243 : plaatsen van een omheining.

Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/243 voor het
plaatsen van een omheining.
10. Omgevingsvergunning - O/2021/265 : bouwen van een eengezinswoning na
afbraak bestaande woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/265 voor het bouwen
van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande woning.
11. Omgevingsvergunning - O/2021/311 - OMV_2021092906 : regularisatie
mestzak.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/311 voor het
regulariseren van een mestzak.
12. Omgevingsvergunning - O/2021/316 : bouwen van een eengezinswoning na
afbraak bestaande woning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/316 voor het bouwen
van een eengezinswoning na afbraak van de bestaande woning.
13. Omgevingsvergunning - O/2021/319 : verbouwen eengezinswoning.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/319 voor het
verbouwen van een eengezinswoning.
14. Omgevingsvergunning - O/2021/323 : slopen van woning en bijgebouw en
bouwen van landbouwbedrijfswoning en bijgebouw.
Het college verleent een omgevingsvergunning in het dossier O/2021/323 voor het slopen
van een woning en een bijgebouw en voor het bouwen van een landbouwbedrijfswoning
en een bijgebouw.
15. Melding - O/2021/382 - OMV_2021127363 - ingebruikname bovengrondse
propaangastank.
Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/382 voor de
ingebruikname van een bovengrondse propaangastank.
16. Melding - O/2021/93 - OMV_2019028689 - exploiteren van een drukkerij met
aanhorigheden (rechtzetting aktename 01/04/2019).
Het college neemt akte van de melding in het omgevingsdossier O/2021/93 voor het
exploiteren van een drukkerij met aanhorigheden (rechtzetting aktename 01/04/2019).
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17. Advies Natuurbeheerplan 'Bronnen van het Heuvelland'.
Het college beslist gunstig advies te verlenen m.b.t. het natuurbeheerplan “Bronnen van
het Heuvelland”.
18. Subsidie herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal. Goedkeuring.
Het college kent een subsidie toe aan de aanvragers van een subsidie voor de aankoop
van herbruikbare luiers.
19. Afwijking op de VLAREM-geluidsnormen. Blue Skulls Frontline 18 september
2021. Toelating.
Het college verleent toelating voor een afwijking op de geluidsnormen voor de organisatie
van 'Blue Skulls Frontline' op 18 september 2021.
20. 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.
21. Project thermografie Energiehuis DVV Westhoek.
De stad Poperinge heeft interesse in het uitvoeren van een thermografische gevelscan in
de gemeente. De beslissing over een effectieve participatie aan het project wordt genomen
eens alle modaliteiten bekend zijn.
22. Beroepschrift tegen de opname van de woning in het gemeentelijk
leegstandsregister. Kraaistraat.
Het college verklaart het beroepschrift
leegstandsregister onontvankelijk.
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23. Beperkt parkeerverbod Nieuwstraat.
Het college beslist deze aanvraag te weigeren, aangezien er overeenkomstig de visienota
van het stadsbestuur betreffende dit onderwerp enkel nog een beperkt parkeerverbod
wordt voorzien bij een nauwe rijbaanbreedte of om de verkeersveiligheid te verbeteren.
24. Lidmaatschap vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen.
Het college beslist het lidmaatschap van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen te
verlengen voor 2022.
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25. Verslagen PCV Abeelseweg en Reningelstseweg.
Het college neemt akte van de verslagen van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid
(PCV).
26. Kwijtschelden parkeerretributie Grote Markt.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan het kwijtschelden van een parkeerretributie.
27. Betalingsbevelen. Goedkeuring.
Het college keurt de betalingsbevelen goed.
28. Beleidsdomein vrije tijd. Sportdienst. Pensionering van een sportfunctionaris.
Het college keurt de pensionering van een medewerker goed.
29. Beleidsdomein Techniek. Uitvoering. Pensionering van een schoonmaakster.
Het college keurt de pensionering van een schoonmaakster goed.
30. Beleidsdomein vrije tijd. IBO Hopsakee. Aanvaarding ontslag van een
kinderbegeleider.
Het college aanvaardt het ontslag van een medewerker.
31. Ambtshalve herplaatsing van een medewerker.
Het college beslist tot ambtshalve herplaatsing van een statutair personeelslid in een
vacante functie van dezelfde graad.
32. Toelage deelname YOUCA Action Day op 21 oktober 2021. Goedkeuring.
Het college beslist goedkeuring te hechten aan de deelname aan de YOUCA-dag. Op basis
van een rondvraag zullen de leerlingen worden ingezet in volgende diensten: integrale
veiligheid, jeugd, cultuur en groendienst. Hun vergoeding van minimum 55 euro staan ze
af aan een jongerenproject in het zuiden.
33. Beleidsdomein Vrije Tijd. IBO Hopsakee. Vacantverklaring van een functie
kinderbegeleid(st)er bij wijze van aanwerving.
Het college hecht goedkeuring aan de vacantverklaring
kinderbegeleid(st)er bij wijze van aanwerving.
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34. Beleidsdomein
RMNO.
Omgeving.
Tijdelijke
administratief medewerker. Goedkeuring.

aanstelling

van

een

Het college keurt de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker goed.
35. Agenda gemeenteraadszitting 27 september 2021.
Het college beslist de te agenderen punten mede te delen aan de voorzitter van de
gemeenteraad voor de vergadering van 27 september 2021.
36. Verslag. Goedkeuring.
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van de zitting van 23 augustus 2021.
37. Definitieve inhouding en verkoop bestuurlijk getakeld voertuig.
Het college beslist het getakelde voertuig definitief in te houden en de pogingen om de
mogelijke eigenaar op te sporen stop te zetten. Tevens wordt beslist het getakelde voertuig
te verkopen.
38. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Opendeur & Streekbieravond KSA Poperinge.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Opendeur & Streekbieravond KSA Poperinge.
39. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Rommelmarkt Haringe.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van de rommelmarkt Haringe.
40. Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende hinder op
openbaar domein. Ham aan't spit Abele.
Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding
van Ham aan 't spit Abele.
41. Aanvraag gebruik jeugdcentrum De Kouter door Eerstelijnszone Westhoek.
Goedkeuring.
Het college beslist het jeugdcentrum op vrijdagnamiddag 1 oktober 2021 kosteloos ter
beschikking te stellen van de ELZ Westhoek.
42. Toelage SK Reningelst. Goedkeuring.
Het college beslist een toelage van 576,53 euro uit te betalen aan SK Reningelst.
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