COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 19 FEBRUARI 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 college van burgemeester en
schepenen van 29 januari 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 15 februari 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 15 februari 2019 (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op 15
februari 2019 (punt 2.3.)

5.

Toelating aan Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem (ORE), voor het gebruik van het grasplein
naast speelplein De Tunne en van het sanitair van het damesvoetbal, gelegen in de
Bekestraat, naar aanleiding van het internationale retrofietshappening van vrijdag 12 tot en
met maandag 15 juli 2019 (punt 4.1.)

6.

Toelating aan Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem (ORE), voor het gebruik van het grasplein
naast speelplein De Tunne en van het sanitair van het damesvoetbal, gelegen in de
Bekestraat, naar aanleiding van de Europese kampioenschappen hoge bi van vrijdag 6 tot en
met maandag 9 september 2019 (punt 4.2.)

7.

Toelating aan Onvergetelijke Retrofietsen Ettelgem (ORE), voor het gebruik van het
marktplein in Oudenburg, naar aanleiding van het internationaal racefietsweekend op zondag
8 september 2019 (punt 4.3.)

8.

Toelating voor het gebruik van De Tunne (lokaal en grasplein), gelegen in de Bekestraat, naar
aanleiding van een feest voor de bewoners van de Aernoudstraat op zaterdag 21 september
2019 en opkuis op zondag 22 september 2019 (punt 4.4.)

9.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hoeve met
bijgebouwen, Zwaanhoek 16 (dossier OMV-201800127) (punt 6.1.1.)

10.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 woningen (8 wooneenheden) en uitbreiding van een magazijn-bedrijfsgebouw, Dorpsstraat 122 en 124
(dossier OMV-201800128) (punt 6.1.2.)

11.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis en een carport,
in vervanging van vergunde toestand (16 januari 2018), Bredeweghe 2
(dossier OMV-201800132) (punt 6.1.3.)

_____________________________________________________________________________________________________________
Stad Oudenburg | Stadhuis, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
T 059-56 84 20 | F 059-26 54 06 | www.oudenburg.be | BE97 0910 0024 4549

12.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee gekoppelde
eengezinswoningen, Zeeweg 177 en 179 (dossier OMV-201800147) (punt 6.1.4.)

13.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in de
Vrijboomstraat 17 (dossier OMV-2019800004) (punt 6.1.5.)

14.

Kennisname van de hoorzitting ingevolge het beroep tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen in 14 loten voor halfopen bebouwing (en
wegenisdossier), Westkerksestraat 117 (dossier OMV-2018800057) (punt 6.1.6.)

15.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een industrieel gebouw met
aanhorigheden, Leo Baekelandlaan (lot 49) (dossier OMV-201800153) (punt 6.1.7.)

16.

Aktename van een melding voor tijdelijk wonen (huisvesting voor erkend vluchteling),
Dorpsstraat 65 (dossier OMV-201900011) (punt 6.1.8.)

17.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de splitsing van percelen,
Eernegemsestraat 44 (punt 6.2.1.)

18.

Toekenning en schrapping van huisnummers voor de bouw van 7 woningen (8
wooneenheden), Dorpsstraat tussen 120 en 124 (dossier OMV-201800128) (punt 6.3.1.)

19.

Vaststelling van de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden voor de aankoop van
fietsgerelateerde zaken in het kader van het Burgemeestersconvenant voor het
Verbindingsgebied Kust-Houtland en medegaande de keuze van leveranciers in het kader van
de gezamenlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (punt 8.1.)

20.

Gunning van de opdracht voor het leveren van LDPE-huisvuilzakken voor het jaar 2019
(punt 8.2.)

21.

Verhuur van het dorpshuisje Ettelgem aan Werkgroep Kern Ettelgem op 5 maart 2019 voor
een vergadering (punt 12.1.1.)

22.

Verhuur van het dorpshuisje Ettelgem aan Sint-Hubertusvrienden Ettelgem op donderdag 20
juni 2019 en donderdag 22 augustus 2019, voor een vergadering en zondag 3 november
2019 voor een vergadering met bedankingsdrink (punt 12.1.2.)

23.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal op zaterdag 23 maart 2019 tot en met zondag 24 maart
2019 voor een privéfeest (punt 12.2.1.)

24.

Verhuur van de Sint-Arnolduszaal op zondag 14 april 2019 tot en met maandag 15 april 2019
voor een privéfeest (punt 12.2.2.)

25.

Besluit tot organisatie van een openingsvoordracht op 31 maart 2019 naar aanleiding van de
seizoensopening van het Romeins Archeologisch Museum (punt 12.3.)

26.

Aanstelling van drie begeleiders met het statuut van monitor ter ondersteuning van de
buitenschoolse kinderopvang De Kikker tijdens de krokus-en paasvakantie 2019 (punt 13.1.)

27.

Kennisname van het gecorrigeerd verslag van de vergadering van het centraal kerkbestuur
met het stadsbestuur van dinsdag 29 mei 2018 (punt 14.1.1.)

28.

Kennisname van het verslag van de vergadering van het centraal kerkbestuur met de
burgemeester van woensdag 16 januari 2019 (punt 14.1.2.)

29.

Kennisname van het verslag van de kerkraad van de kerkfabriek van Ettelgem van dinsdag 29
januari 2019 (punt 14.1.3.)
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Namens het stadsbestuur
Johan Rosseel
Algemeen directeur

Anthony Dumarey
Burgemeester
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