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De burgemeester van deze gemeente maakt in toepassing van
artikel 285 S I van het decreet Iokaal bestuur bekend :

de lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het College van Burgemeester en
Schepenen van 22januari 201 9

Goedgekeurd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 januari 2019:

1. Het proces-verbaal van de zittingvan het college van 15 januari 2019 wordt goedgekeurd.

2. Aan de voorzitter van de gemeenteraad worden de punten voor opname op de dagorde van
de volgende gemeenteraad medegedeeld.

3. Een voltijdse contractuele betrekking van afdelingshooftl grondgebonden zaken(A4a-
A4b) wordt vacant verklaard bij wijze van aanwerving en als knelpuntberoep.

4. Een voltijdse contractuele betrekking van diensthooftl openbaar domein (Ala-A3a) wordt
vacant verklaard bij wijze van aanwerving en als knelpuntberoep.

5. Het college kent een pensioneringstoelage van 385 € toe aan een personeelsllid.

6. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Adegem-Dorp 47 te Maldegem (afcl 5 sie H 209F).

7. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Oude Weg29 te Maldegem (afd 5 sie B nummer 424 G2)

8. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen't Rivierenhof te Maldegem (afd 3 sie H nummer 8285).
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9. Het schepencollege verleent in het kader van het beroepsdossier voorwaardelijk gunstig
advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door DE BREE SOLUTIONS
NV voor een project met als onderwerp veranderen en uitbreiden afvalverwerkend bedrijf.
Op milieutechnisch vlak mogen de voorwaarden die door bestendige depuatie werden
opgelegd opgenomen. Op stedenbouwkundig vlak wordt onder meer de opmaak van een

beheersovereenkomst, die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, opgelegd.

10. Aan Rudiger De Schepper wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project
gelegen te Broekelken 30, 9991 Maldegem met als onderwerp bouwen carport.

11.Aan Uma Invest NV wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
De Faap 2n,999û ÌvÍaldegun urci als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen
voor lot 28 en29.

12.Aan Uma Invest NV wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
De Paap 2n,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen
voor lot 26 en27.

13. Aan Uma Invest NV wordt de omgwingsvergunning verleend voor een project gelegen te
De Paap 2n,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen
voor lot 24 en25.

14.Aan Uma Invest Nv wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
De Paap 2n,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen
voor lot 22 en23.

15.Aan Uma Invest Nv wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
De Paap 2n,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen
voor lot 20 en2l.

16.Aan Joeri Van Daele wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project kadastraal
gekend afdeling 3 sectie F nr. 501d met als onderwerp bouwen garage.

17.Aan Hubert Blondeel wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen

te Passiedreef 318, 9990 Maldegem met als onderwerp plaatsen van veranda.

18. Aan Bimmo Bvba wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project Bloemestraat
15, 9990 Maldegem met als onderwerp wijzigingbouwvergunning - dba 2017034357.

9 Gemeentcbcstr¡ur Mi¡ldegem: Mðrktstrâàt Z 999O Malelegem \ OSO zZ eO SO I college d ñåldeq.,m.bô ¿f wwumaldegem.be



19. Aan Anita Himschoot wordt de omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend voor
een project gelegen te Adegem-Dorp 82 en 82A,999T Maldegem met als onderwerp
slopen woning en bijgebouwen, bouwen meergezinswoning met garages, aanleggen
verharding na ophoging.

20. Aan Tony De Smet wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
Vakebuurtstraat25},9990 Maldegem met als onderwerp dak -en gevelisolatie.

21.Het schepencollege neemt akte van de melding van een omgevingsproject ingediend door
de heer Van Herzeele Johan, met als voorwerp plaatsen ondergrondse propaangastank van
2400L voor huishoudelijk gebruik.

22.Het college neemt kennis van het advies van de dienst ruimtelijke ordening inzake het
stedenbouwkundig attest aangewaagd door Rody Loncke voor Urselweg26 en sluit zich
hierbij aan.

Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd onder de voormelde
voorwaarden voor de vestiging van een professioneel tuinbouwbedrijf.
Er wordt een negatief attest afgeleverd wat betreft de verbouwing van de koepelloods tot
woning of het optrekken van een woongelegenheid in tweede bouwlijn.

23.Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:
1) De Vinkenzetting 2019 georganiseerd van0ll04 tot en met28/0712019 door De

Bezemzangers Kleit in de Doornstraat, Kleit. Het aantal verwachte bezoekers
bedraagt minder dan 100.

2) De Nieuwjaarsdrink georganiseerd op vrijdag 2510112019 door Buurtcomité
Kattenhoek in tent, Oude Gentweg 37.Het aantal verwachte bezoekers bedraagt
minder dan 100.

3) Het paasapero georganiseerd op 2110412019 door Wijkcomité 't Molentje in de
jeugdlokalen. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt minder dan 100.

4) De Kwis VanR georganiseerd op 2610412019 door vzw VanR in sporthal De
Berken. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt tussen de 100 en 500.

5) De wagenvoorstelling georganiseerd op 1510212019 door de Orde van de
Akkerleuzen in de Vanovers. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt minder dan
100.

6) Het2de Maldegems Bierfestival georganiseerd op 15-1610312019 door VZW
Waterbek in de polyvalente zaal de K-Ba. Het aantal verwachte bezoekers
bedraagt tussen de 500 en 1.000.
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24.Het college keurt de organisatie van Couleurs Devie op 2 en4 augustus 2019 inhet St.
Annapark principieel goed.

25.Het college keurt de organisatie van Dwars door Maldegem op 2 juni 2019 principieel
goed.

26. Het college wijkt niet af van het reglement betreffende de bijzondere vieringen van
verenigingen - vaststelling toelage - regeling ontvangst en biedt de Rotary Club
Maldegem geen receptie aan ter gelegenheid van hun 30 jarig bestaan. De academische
zittingkan doorgaan in het gemeentehuis.

27.Het college geeft toelating aan Taptoe, Raverschootstraat 292 A bus 3, 9900 Eeklo om op
zaterdag9 en zondag 10 maart het weekend van de handelskilometer te organiseren..

28. Het college geeft toestemming onder voorwaarden aan volgende cafe's om een dranktentje
te plaatsen tijdens carnavalzondag 3 maart2019 :

.'t'Wit Peird Marktstraat 3l Maldegem

.Klub Luxxx Marktraat 22Maldegem

29.Het college besluit om de premieaanvraag in te dienen bij het Agentschap Innoveren en
Ondernemen in het kader van de vorming "Het Internet. Ook uw zaak".

30. Het college geeft toestemming aan Ouderraad de Ark voor politiebegeleiding op
Carnavalsstoet in Middelburg (Dinantstraat, Meulekreek, Rentestraat, Groene Markt en
Middelburgse Kerkstraat) op 0l 103 12019.

31 . Het College verleent een vergunning aan de heer Simon Schelstraete, bedrijßvestiging
Aardenburgkalseide 402 te 9990 Maldegem, voor de inname van het openbaar domein,
met 6 m x 1,4 m stelling op het voeþad ter hoogte van Bogaardestraat 20 tenbehoeve van
dakwerken, voor de periode van 15 januari tot en met 28 januari, overeenkomstig de
voorgelegde documenten van 14 januan 2019 en onder de aanvullende voorwaarde dat
alle schade aan het openbaar domein veroorzaakt door de werken, voor het einde eryan
wordt hersteld.

32.Het college gaat akkoord met het verplaatsen openbare verlichtingspaal ter hoogte Rouw-
centrum Colmann, Gentse Steenweg 137 A naar de rand van het perceel, overeen-komstig
offerte OVC31607175 vanwege Fluvius System Operator cvba, Brusselse-steenweglgg
te 9090 Melle, met geraamde kostprijs 745,63 euro (BTW verlegd - KB nr 1, art. 20 g3)
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33.Het college geeft KLJ Adegem de goedkeuring om te overnachten tijdens de nacht van
vddag 22 op zaterdag 23 februari 2019 in hun polyval ente zaal van de Zandakkers.

34.Het verzoek tot ambtshalve ontheffing, ingediend op 30 mei 2018 door Tom De Clerck
voor Rita Posman tegen de belasting op het leegstandsregister, aanslagjaar 2016 met
kohierartikel 75 wordt onontvankelijk verklaard. Het verzoek tot ambtshalve ontheffing,
ingediend op 30 mei 2018 door Tom De Clerck voor Rita Posman, tegen de belasting op
het leegstandsregister, aanslagjaar 2017 metkohierartikel 28 bij wordt ontvankelijk, maar
ongegrond verklaard.

35.Het college keurt de mandatenlijsten 2018/69 en20l9l2 goed en de bestelbonlijst met de
bestelbonnen 201900004 tlm 201900008 ligt voor ter kennisgeving.

36.De opdracht "Uitvlakken en bestrijken van diverse wegen in Maldegem 2018" wordt
voorlopig opgeleverd.
De eerste helft (€ 5.980,00) van borgtocht nr. 726-9245956-93 (Borgstellingskas: KBC
Bank) van € 11.960,00 mag worden vrijgegeven.

37. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2019/6 en
201917 en van aanrekeningen2}ISl259 en 20181260 van de Gemeente goed.

38. Het college neemt kennis van de lijst van genomen beslissingen door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in haar zittingvan2T november 2018.

Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 5 februari 2019

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Bart Van Hulle
Burgemeester
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