BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 2 MAART 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:

Goedkeuren verslag van de vorige zitting
1. Goedkeuren vorig verslag

Financiën
2. Goedkeuren van de te betalen aanrekeningen
3. Goedkeuren bestelbonnen gemeente Ardooie
De bestelbonnen worden goedgekeurd.
4. Kennisname bestelbonnen AGB
Kennisname van de bestelbonnen van het AGB.
5. Thesaurietoestand van de gemeente + OCMW per 31/12/2019

Omgeving
6. Voorstel groepsbouwproject WUG Stationsstraat - tweede voorontwerp
Het voorstel van het project in de Stationsstraat 98 wordt principieel goedgekeurd.
7. Voorstel uitbreiding woonzorgcentrum/assistentiewoningen WZC Sint-Vincentius
Het voorstel uitbreiding site WZC St.-Vincentius met 19 assistentiewoningen, na
afbraak oud gedeelte, wordt principieel goedgekeurd.
8. Beslissing omgevingsvergunning OMV_2019106591 - OMV/2019/159/OP Deputatie
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019106591 - Referentie gemeente
OMV/2019/159/OP
Jurgen De Jonghe , heeft een aanvraag bij de provincie ingediend tot het verlenen
van een omgevingsvergunning voor "bouwen nieuwe melkveestal, uitbreiden en

wijzigen vergunde situatie" gelegen afdeling 2 sectie A nrs. 67, 68A, 71H en 81
(Wetveestraat 7, 8851 Ardooie).
Jurgen De Jonghe heeft een omgevingsvergunning verkregen van de Bestendige
Deputatie op 13/02/2020.
9. Opening openbaar onderzoek OMV_2019087357 - 2020/16
Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019087357 - Referentie gemeente 2020/16
"plaatsen publiciteitsinrichting en exploiteren sorterings- en distributiecentrum voor
postpakketten" gelegen afdeling 1 sectie C nr. 949F (Nijverheidsstraat zn, 8850
Ardooie).
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/03/2020 tot 02/04/2020.

Mobiliteit
10. Enquête vervoerregioraad
11. Mobiel 21: Autovrije Zondag op 20 september 2020
Er wordt niet deelgenomen aan de autoloze zondag op 20 september 2020.
12. Belijning Zwevezeelsestraat
Belijning wordt voorzien in Zwevezeelsestraat.

Veiligheid
13. Dossier subsidiëring veilige schoolomgevingen
Het dossier wordt niet goedgekeurd. Kiss and ride zone dient ook worden voorzien in
de Blekerijstraat en Ardooisestraat.

Openbare werken
14. Mag eenjarig kleur- en bloemrijk mengsel eens gezaaid worden op locatie
waterbek?
Goedkeuring voor aanleg bloemenweide in De Waterbek
15. Aanvraag of worteldoek en parkgoud aangebracht mag worden op openbaar
domein in Neerbergstraat op kosten aanvrager.
Worteldoek met parkgoud mag worden aangelegd.
16. De Watergroep: aanvraag netvernieuwing, renovatie naar aanleiding van
synergieaanvraag Fluvius in Pittemsestraat en Brugstraat
Geen goedkeuring wordt gegeven om werken De Watergroep uit te voeren in
Brugstraat.
17. Onderhoudswerken 2020 - Goedkeuring gunning - OO-1913G
De opdracht “Onderhoudswerken 2020” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding),

zijnde Willemen Infra NV, Booiebos 4 te 9031 Drongen-Gent, tegen het nagerekende
offertebedrag van € 1.055.233,85 excl. btw of € 1.276.832,96 incl. 21% btw
(€ 221.599,11 Btw medecontractant).
18. JAM Group vraagt goedkeuring voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de
openbare weg voor 2020
Vergunning wordt verleend.
19. Aanvraag voor jaarvergunning voor onderhoudswerken aan het bovengronds- en
verlichtingsnet voor 2020 in opdracht van Fluvius
Vergunning wordt verleend.
20. Verstopping ingebuisde gracht door boomwortels
In eerste instantie wordt brief gestuurd naar eigenaars met vraag om nodige te doen
(nieuwe buis leggen) binnen korte periode (3 weken)
21. Wateroverlast in de Oude Lichterveldsestraat
Camera-onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente. Indien blijkt dat fout ligt bij
buur, wordt schrijven gestuurd met vraag te zorgen dat buis wordt hersteld.
22. Verstopping ingebuisde gracht door boomwortels
In eerste instantie wordt schrijven gestuurd naar eigenaar met vraag om zo spoedig
mogelijk herstelling te doen (vernieuwing buis over afstand van drietal meters)
23. Slechte asfalt Brugstraat deel tussen Meulebeeksestraat en Eekhoutstraat
Goedkeuring om offerte te vragen om asfalt ook te herstellen in Brugstraat tussen
Meulebeeksestraat en Wezestraat.

Logistiek
24. Gemeente Pittem: aanvraag gebruik zittribunes op maandag 20 juli 2020
Goedkeuring uitlenen tribunes aan gemeente Pittem.

Patrimonium
25. Vervangen gordijnen Hofland
De gordijnen voor het podium worden vervangen door trepa panelen.

Waterlopen
26. Afkalving gracht Lijsterstraat

Begraafplaatsen
27. Overplaatsing asurne en vergunning urnenveld
28. Concessie - bijzetting urnenveld
29. Concessie - bijzetting urnenveld

30. Concessie - bijzetting urnenveld

Kerkfabrieken
31. Kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie: notulen van de kerkraad van 13 februari 2020
Ter kennis genomen van de notulen van de kerkfabriek Sint-Martinus Ardooie van 13
februari 2020.

Cultuur
32. Reservaties culturele centra
Goedkeuring reservaties culturele centra.
33. Rookmelder verenigingslokalen
Rookmelders worden geplaatst in diverse verenigingslokalen.
34. Verenigingslokalen Koolskamp: opfrissen toiletten
Het sanitairblok + inkom van de verenigingslokalen in Koolskamp wordt geschilderd.
35. WZC Sint-Vincentius Ardooie: sneukeltocht
Goedkeuring wordt gegeven om stopplaats te organiseren in binnenspeelplaats
jeugdlokalen te Ardooie aan 't Hofland op 6 juni 2020.

Jeugd
36. Peloeze comité: vraag tot plaatsing buitenkraan aan De Sprange
Goedkeuring om buitenkraantje te plaatsen aan De Sprange.
37. Chiro Tijl: vraag tot overleg met het college van burgemeester en schepenen
Overleg wordt gepland op maandag 6 april 2020 om 16u00 op het gemeentehuis.
38. Chiro Tijl: kleinschalig kampvuur
Goedkeuring wordt gegeven om vuur te maken in vuurschaal aan chirolokaal op 14
maart 2020.

Kinderopvang
39. Gebruik Filoemobiel

Personeel
40. Bijkomenden punten BOC
Vanaf 1 januari 2021 wordt verhoging van 1% naar 2% 2de pensioenpijler voorgesteld
aan de gemeenteraad.

Informatica
41. Aankoop toners voor verschillende printers gemeente en OCMW
Goedkeuring aankoop toners

42. Aankoop toners Gemeenteschool
Goedkeuring aankoop toners

Toerisme
43. KSBW Roeselare: vraag tot plaatsen tijdelijke bewegwijzering
Goedkeuren plaatsen tijdelijke wegwijzers op 13 april 2020.

Milieu
44. Aktename melding OMV2020018229 - OMV202022
Het CBS neemt kennis van de melding OMV2020018229 - OMV202022 voor een
bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad
45. Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart: vraag tot gratis gebruik OC De Tassche
De raadzaal wordt gratis ter beschikbaar gesteld.
46. Olievervuiling Gapaardstraat
Er wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke bodemdeskundige.
47. Fluvius: voorstel plaatsen LEDarmaturen in OV
Prijs wordt gevraagd aan firma Fami.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
48. De Watergroep: vernieuwing raad van bestuur
De burgemeester Karlos Callens wordt voorgedragen.

Sport
49. Elfstedenronde 7 juni 2020: vraag doortocht + aanvraag wielerwedstrijd
Goedkeuring wordt gegeven aan Golazo voor doortocht elfstedentocht op 7 juni
2020.
50. Elektronisch scorebord sportzaal 1 De Ark
Prijs dient gevraagd aan minstens drie leveranciers.

Burgemeester
Karlos Callens

