COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN 23 APRIL 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 2 en 9 april 2019 (punt 1.1.)

2.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde verbintenissen opgenomen op de lijst
opgemaakt op 19 april 2019 (punt 2.1.)

3.

Definitieve vastlegging van de geregistreerde vorderingen opgenomen in de verzamelstaat
opgemaakt op 19 april 2019 (punt 2.2.)

4.

Goedkeuring van de geregistreerde aanrekeningen opgenomen op de lijst opgemaakt op
19 april 2019 (punt 2.3.)

5.

Vaststellen van het eerste aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op
leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2019 (dringende inkohiering) (punt
2.4.)

6.

Selectie en begroting van het lokaal project inzake de aanwending van de startsubsidie in het
kader van de campagne Overal stroomversnellers (punt 6.1.)

7.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling, meer
bepaald het opsplitsen van het lot 1 in loten 1A en 1B, bestemd voor halfopen woningen,
gelegen in de Duinenweg tussen huisnummers 15 en 19 (dossier OMV-201800150)
(punt 6.2.1.)

8.

Toekennen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een sanitair complex op de
snelwegparking A18 te Westkerke, (dossier OMV-201900012) (punt 6.2.2.)

9.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 gekoppelde, nieuwbouw eengezinswoningen
met bijgebouw, Schoolstraat 46, (dossier OMV-201900034) (punt 6.3.1.)

10.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal en het bouwen van een
opbergschuur na de afbraak van de bestaande schuren en de aanleg van een zandpiste,
Polder 30, (dossier OMV-201900040) (punt 6.3.2.)

11.

Kennisname van het openbaar onderzoek ingevolge een aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van een woning, Oude
Brugseweg 93, dossier OMV-201900046) (punt 6.3.3.)
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12.

Kennisname van het openbaar onderzoek op verzoek van de Vlaamse Overheid Departement
Omgeving ingevolge een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
terreinaanlegwerken en technische werken in het kader van Natuurcompensaties
Achterhaven Zeebrugge, Kwadeweg z/n (dossier OMV-201900047) (punt 6.3.4.)

13.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de verkoop van percelen
gelegen op de grens met Jabbeke (Hellegatstraat) (punt 6.4.1.)

14.

Kennisname van het verdelingsplan (artikel 5.2.2. VCRO) inzake de verkoop van een deel van
een bebouwd perceel, Dorpsstraat 158B (punt 6.4.2.)

15.

Gunstig advies inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van een klasse 1 inrichting,
Waerevaartstraat 7 (dossier OMV-201900041) (punt 6.5.1.)

16.

Goedkeuring van de offerte van netbeheerder Fluvius (voorheen Infrax) inzake het
ondergronds brengen van het elektriciteits- en kabeltelevisienet en het aanpassen van de
openbare verlichting in de Zandvoordsestraat en de Vaartstraat te Oudenburg (dossier
P/042905-D/273257) (punt 8.1.)

17.

Besluit tot indienen van een lokaal energieproject in het kader van de nieuwe oproep van het
Vlaams Energieagentschap (1 maart 2019) (punt 8.2.)

18.

Uitbreiding van het Ricoh-raamcontract met de huur van een alleenstaande copier (punt 8.3.)

19.

Verhuur van cultuurcomplex ipso facto aan Best Pittig Oudenburg voor een lezing op dinsdag
4 juni 2019 (punt 12.1.1.)

20.

Besluit tot organisatie van een viervoudige wandeltocht (Meiklokjeswandeltocht) op zaterdag
4 mei 2019 in Oudenburg (punt 12.2.)

21.

Besluit tot inrichting van een vaste loopomloop in Oudenburg, bestaande uit twee lussen, van
respectievelijk 3 en 2 kilometer, met start en aankomst aan natuurdomein De Hoge Dijken
(punt 12.3.)
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