COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 29 JANUARI 2019
Lijst van collegebesluiten, opgemaakt overeenkomstig artikelen 285-286 en 466-467 van het
Decreet Lokaal Bestuur

1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het schepencollege van 31 december
2018 en 8 januari 2019 (punt 1.1.)

2.

Vastlegging van uitgaven en visering van bestelbonnen (punt 2.1.)

3.

Vaststelling van invorderingsrechten en opmaak van invorderingsstaten (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de te betalen bedragen en wijze van betaling (punt 2.3.)

5.

Toelating aan fietsclub Tineke van Vlaanderen voor het gebruik van het binnenplein van de
Abdijhoeve op zaterdag 30 maart 2019, als stopplaats voor bevoorrading van de deelnemers
aan een fietstocht met doortocht door Oudenburg (punt 4.1.)

6.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-2) voor het kerkhof van Oudenburg
op het urnenveld (punt 5.1.1.)

7.

Toekennen van een grafvergunning (met nummer 2019-3) voor het kerkhof van Westkerke op
het urnenveld (punt 5.1.2.)

8.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Raphaël de
Mercatellisstraat 18, dossier OMV-201800133 (punt 6.1.1.)

9.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het aanbrengen van isolatie en crepie aan de
gevel van de woning, Dorpsstraat 10, dossier OMV-201800134 (punt 6.1.1.)

10.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamepaneel,
Molenhoek 2, dossier OMV-201800138 (punt 6.1.1.)

11.

Kennisname van de opening van het openbaar onderzoek voor het bijstellen van de
verkaveling: opsplitsen van lot 1 in 2 loten voor halfopen bebouwing Duinenweg (tussen 15 en
19), dossier OMV-201800150. Het openbaar onderzoek loopt van 31 januari 2019 tot
02 maart 2019 (punt 6.1.2.)

12.

Aktename van een melding voor het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling op openbaar
domein, ter hoogte van de Oude Gistelseweg 11 - Vervlotenweg (in opdracht van Infrax) tot
31 maart 2018, dossier OMV-201900005 (punt 6.2.1.)

13.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van de Monicocootjes voor een afwijking
op de geluidsnormen op zaterdag 23 maart 2019 in de Sint-Arnolduszaal voor een feest met
discobar (punt 6.2.2.)
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14.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van het Feestcomité markt Oudenburg
voor een afwijking op de geluidsnormen op zaterdag 9 maart 2019 in de Sint-Arnolduszaal
voor een optreden met orkest (punt 6.2.3.)

15.

Kennisname, met positief advies, van de aanvraag van FaRo In Field voor een afwijking op de
geluidsnormen op zondag 26 mei 2019 in de Keiweg 67 voor een pop-up bar (punt 6.2.4.)

16.

Kennisname, met positief advies, van de herberekening van het theoretisch sleufherstel voor
het wegenis- en rioleringsproject in de Mandelwijk (punt 8.1.)

17.

Aktename, met positief advies, van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de
wegenis- en rioleringswerken in de Bourgognestraat te Oudenburg, onderdeel van het
dorpskernvernieuwingsproject in de Dorpsstraat en Leegweg te Bekegem (Ichtegem)
(Infraxproject R001665) (punt 8.2.)

18.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal aan wielerclub Team Deschuytter op zaterdag 2 februari
2019 voor een persvoorstelling van de ploeg (punt 12.1.)

19.

Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan Werkgroep Kern Ettelgem op donderdag 31
januari 2019 voor een rondleiding van de deelnemers aan de winterse tentoonstelling, en op
maandagavond 11 februari 2019, voor een vergadering (punt 12.2.1.)

20.

Verhuur van het dorpshuisje in Ettelgem aan de kerkfabriek van Ettelgem op zaterdag 2
februari 2019, voor de lichtmisviering (punt 12.2.2.)

21.

Verhuur van de M. Gysselingzaal aan het 1 mei-comité van Oudenburg op zondag 17 maart
2019 voor een vergadering (punt 12.3.1.)

22.

Verhuur van de M. Gysselingzaal op zaterdag 13 april 2019 voor een privéfeest (punt 12.3.2.)

23.

Kennisname van het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek van Ettelgem van dinsdag 18
december 2018 (punt 14.1.1.)
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