BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 9 DECEMBER 2019
Aanwezig:

Karlos Callens, Burgemeester
Krist Soenens, Véronique Buyck, Terry Callens, Schepenen
Dominiek Pillaert, Algemeen directeur

Afwezig:

Kathleen Verhelle, Schepen

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
2. Bezwaar tegen belasting op leegstand
3. Gemeentebestuur Meulebeke: vraag tot participatie andere vorm van
samenwerking

Omgeving
4. Princiepsbeslissing ontwikkeling site masterplan "De Zetel-OVA"
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de ontwikkeling van
betreffende gebied als woonproject, via een masterplan. Dit masterplan dient
beschouwd te worden als de beleidsmatig gewenste ontwikkeling van het gebied.
5. Bezwaar/opmerking splitsing kadastrale percelen
Een nieuwe bedrijfswoning oprichten op de site kan niet in de toekomst.
6. Vraag tot afwijking parkeernorm
De afwijking van parkeernorm wordt toegestaan.
7. Vraag standpunt college inzake afbraak Onze-Lieve-Vrouwekapel
Enkel goedkeuring mits bouw nieuwe kapel op andere plaats.
8. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019120336 - OMV/2019/146/OP Deputatie
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019120336 - Referentie gemeente
OMV/2019/146/OP

ANNOUCK BVBA , heeft een aanvraag bij de provincie ingediend tot het verlenen van
een omgevingsvergunning voor "oprichten elektriciteitskabine" gelegen Afdeling
37005, sectie A, perceel 127G, 128L, 130H, 137_, 671A (Kwadestraat 19 te 8851
Ardooie).
ANNOUCK BVBA heeft een omgevingsvergunning verkregen van de Bestendige
Deputatie op 28/11/2019.
9. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019127813 - OMV/2019/150/OP
OMV_2019127813 - OMV/2019/150/OP: aanleggen verbindingspad gelegen Afdeling
37005, sectie C, perceel 589C6, 589L5 (Oude Heirweg zn, 8851 Ardooie)
10. Sluiting openbaar onderzoek OMV_2019125524 - OMV/2019/149/OP - 1
bezwaarschrift
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019125524 - Referentie gemeente
OMV/2019/149/OP
"Bouwen meergezinswoning" gelegen Afdeling 36001, sectie A, perceel 968V, 968W
(Stationsstraat 61 te 8850 Ardooie).
Het openbaar onderzoek werd afgesloten op 03/12/2019. Er is één bezwaar
ingediend.

Bevolking en burgerlijke stand
11. Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister
12. Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister
13. Ambtshalve afvoering uit het bevolkingsregister

Openbare werken
14. Proximus: aanvraag openbreken kruispunt naar aanleiding van nutswerken
Er dient worden gezien voor onderboring, desnoods iets verder Ardooisestraat in.
Enkel indien totaal onmogelijk wordt toestemming gegeven om straat open te
breken.
15. Aanvraag aanduiding "verboden te parkeren" hoek Stationsstraat/Van
Geluwestraat
Niet goedgekeurd
16. Aanvraag voor het plaatsen van paaltjes Wezestraat 53
17. Aanvraag verlagen voetpad (Watervalstraat) palend aan woning met huisnummer
Van Geluwestraat 11
Voetpad dient op dezelfde hoogte te blijven zodat er geen niveauverschil is.
18. Agentschap Wegen en Verkeer:Aanvraag signalisatievergunning voor het uitvoeren
van werken 6de categorie op gewestwegen.

Goedkeuring verlenen jaarvergunning aan AWV.
19. Fluvius: vraag goedkeuring voor aanleg nieuw distributienet in de
Gemeentehuisstraat
Goedgekeurd

Patrimonium
20. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Uitbreiding van bestaand
judolokaal
Het bestek en de raming voor de opdracht “Uitbreiding van bestaand judolokaal”
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 94.042,52, incl. btw (€ 16.321,43 Btw
medecontractant). Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit punt wordt
geagendeerd op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

Cultuur
21. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.

Jeugd
22. Tenten gemeentebestuur
Nieuwe tenten worden aangekocht.
23. Jeugdraad: gebruik Hofland als studieruimte
Gratis gebruik voor studies goedgekeurd.
24. Subsidiereglement jeugdverenigingen
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
25. Fietsbieb in Ardooie

Kinderopvang
26. Gebruiker van Filoe Koolskamp houdt zich niet aan het huishoudelijk reglement

Personeel
27. Goedkeuren van loopbaanonderbreking
28. Aanstelling begeleidster

Milieu
29. Voorstel voor zwerfvuilactie van 29 februari tem 4 maart 2020
De lenteschoonmaak gaat door van 29/02 tem 4/03. Coördinatie gebeurt door de
milieudienst.
30. Aktename melding OMV/2019/185/MELD - OMV_2019148876

Er wordt kennis genomen van de melding van de exploitatie van een propaangastank
in de Rodepoortstraat 1 Ardooie
31. Fluvius: voorstel plaatsen LEDarmaturen in OV

Feesten en plechtigheden (o.m. jubilea)
32. Jubilate: vraagt sponsoring voor kerstconcert
33. Carnaval Zwevezele
Goedkeuring om met autocaravan door Ardooie te passeren.

Sport
34. Tomabel-inofec Cyclingteam: aanvraag toelating organiseren Vlaamse
Kampioenschap wielrennen voor aspiranten in Ardooie op 21 juli 2020
Principiële goedkeuring voor organisatie Vlaams kampioenschap wielrennen voor
aspiranten op 21 juli 2019.

Varia
35. Voorlopige agenda gemeenteraad 23 december 2019

Burgemeester
Karlos Callens

