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De burgemeester van deze gemeente maakt in toepassing van
artikel 285 S 1 van het decreet Iokaal bestuur bekend :

de lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het College van Burgemeester en
Schepenen van 29januari 201 9

Goedgekeurd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 februari 2019 :

1. Het proces-verbaal van de zittingvan het college van22januari 2019 wordt goedgekeurd.

2. De 2 deeltijdse arbeidsovereenkomsten tussen de gerneente Maldegem en Karen Cools
worden in wederzijds akkoord beëindigd op datum van 08 februari 2019 nadagtaak.

3. Het college verklaart twee voltijdse contractuele betrekkingen van gespecialiseerde
arbeider wegen en riolering (Dl-D3) vacant bij wijze van aanwerving en als
knelpuntberoep.

4. Aan Ariane De Smet en Stijn Verstrynge wordt de omgevingsvergunning voorwaardelijk
verleend voor een project gelegen te Kleitkalseide 79 en 81, 9990 Maldegem met als
onderwerp bouwen van een eengezinswoning en meergezinswoning met 3 appartementen.

5. Aan Tony Goethals wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
Lekvijvers zn,999I Adegem met als onderwerp plaatsen luifel.

6. Aan Michiel Vannevel en Valentine Troch wordt de omgevingsvergunning verleend voor
een project gelegen te Baarlehof 5,9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van een
woning.

7. Aan Benny Quickenborne en Tialda Verselder wordt de omgevingsvergunning verleend
voor een project gelegen te Staatsbaan 19,9991 Maldegem met als onderwerp
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verbouwing eengezinswoning en slopen bij gebouwen.

8. Aan Bram De Bruyckere en Kimberly Rogge wordt de omgevingsvergunning verleend
voor een project gelegen te Bogaardestraat 153, 9990 Maldegem met als onderwerp
verbouwen woning.

9. Aan Sander Himschoot wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen
te Kleitkalseide 1 14,9990 Maldegem met als onderwerp regularisatie tuinhuis.

10. Aan Erwin Degrande wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
Warande 5,9992 Maldegem met als onderwerp plaatsen van caravan in de tuin.

1 1 . Het schepencollege verleent voorwaardelijk gunstig advies voor de
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door ELECTRABEL NV, Simon Bolivarlaan
34, 1000 Brussel voor een project met als onderwerp aanleg van elektrische kabel.
Gelegen te: Bredew eg zn, 9990 Maldegem
Kadastraal gekend: afdeling 1 sectie B nrs. 6778,690C,691A,692.- 6938,697A,699A,
7 03 A, 7 83 _, 7 84 _, 7 85 _, 7 86 _- 7 87, 932A en 9504 Voor wat betreft de
stedenbouwkundige handelingen:
. Elektrische kabel

12.Het schepencollege neemt akte van de melding van overname van de milieuvergunning
voor een landbouwbedrijf ingediend door Dominique Joris Rutsaert.

13.Het college beslist dat mevr. Elodie Wildero en mevr. Nele Messely in de schoot van de
Interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid belast zijn met de

opsporing van leegstaande gebouwen en woningen. Het college machtigt mevr. Elodie
Wildero en mevr. Nele Messely om het leegstandsregister op te laden in het Geografisch
themabestand Vlaamse voorkooprechten.

14.Het college van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de evaluaties van de diensten
n.a.v. Aperitief For Life, georganiseerd door Chiro PAO Maldegem in samenwerking met
familie Vanseveren op 15 december 2018 en dankt de organisatoren.

1 5. Het college van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de evaluaties van de diensten
n.a.v. de Nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door het Wijkcomité't Molentje op
13l0ll20l9 en dankt de organisatoren.
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16. Het college van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de evaluaties van de diensten
n.a.v. Oudejaarsavond't Lobbeke, georganiseerd door Clubhuis't Lobbeke op 31

december 2018 en dankt de organisatoren.

17.Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:
1) De aanvraag voor de doortocht van de 16e Oriëntatierit per auto 'Ronde van

Vlaanderen' georganiseerd op zaterdag 16 februari 2019 door Autostal Hemicuda
doorheen Maldegem.

2) Het Molentjesfeest georganiseerd op 7 juli2019 door het wijkcomité Molentje in
de jeugdlokalen te Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt tussen de
100 en 500.

3) Het Bedankingseten Carnaval georganiseerd op zondag03103/2019 door KLJ
Adegem in polyvalente zaal K-ba. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt +50.

4) De TD Atheneum georganiseerd op zaterdag02l02/2019 door Atheneum
Courtmans Maldegem in de polyvalente zaalK-ba. Het aantal verwachte
bezoekers bedraagt 500.

18. Het college geeft toelating aan de laatstejaars van de richting boekhouden-informatica van
de Mevrouw Courtmansschool om, in het kader van hun mini-onderneming een
verkoopstand te hebben op de markt op maandagvoormiddag 11 februar,2019.

19. Het college verleent vergunning van 5 jaar aan dhr. Danny Verheire, Burgemeester C.
Rotsart de Hertainglaan3 8,9990 Maldegem voor het uitstallen van koopwaar (fruit en
groente) op het openbaar domein ter hoogte vanzijnhandelszaak gelegen Bogaardestraat
92,ggg0 Maldegem, ten belope van een oppervlakte van 5m2. Hierbij dient te worden
voldaan aan alle voorwaarden

20. Cynthia Standaert wordt van ambtswege in het bevolkingsregister ingeschreven.

21.Het college heeft interesse in de projecten opgenomen in het milieucontract en wenst over
bepaalde projecten meer concrete informatie te hebben om nadien verder te bekijken om
op het voorstel van de Provincie Oost-Vlaanderen in te gaan.

Het college wenst over volgende projecten meer specifieke informatie:
- opmaak van een warmtezoneringsplan - verenigd voor het klimaat : energie besparen bij
verenigingen

22.Het schepencollege bevestigt de intentie tot partnerschap voor het proefproject dat de
Provincie Oost-Vlaanderen heeft ingediend bij OVAM en bevestigd haar medewerking
aan de'samenkoopformule'die de Provincie Oost-Vlaanderen zal organiseren en die zich
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richt op werken om dakbedekking en leidingisolatie asbestveilig te maken.

23.AanVBS De Ark Strobrugge - Oude Aardenburgse Weg 72,9990 Maldegon wordt een

subsidie uitbetaald voor het uitvoeren van een zwerfruilactie.

24.De opdracht "Voorbehouden opdracht groenonderhoud en karweien2}l9" wordt gegund
aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Manus Gent VZW, DamstraaL2lD,9230 Wetteren,
tegen de eenheidsprijzon vormeld in do offerte van deze insohrijver

25. Het college van burgemeester en schepenen keurt de parkeermaatregel "de verlenging vqn
de tijdelijke politieverordening houdende de invoer vqn een pqrkeerverbod en de

aJbakeníng van de parkeervakken in de Waleweg, deel tussen de N9 en de
spoorwegovergang tot eind april 2019" goed.

26. Het college van burgemeester en schepenen keurt de parkeermaatregel "de verlenging van
de tijdelijke politieverordeníng houdende de invoer van een pqrkeerverbod en de

a/bakeningvan parkeervakken in de Canadezenlaan, deel tussen de N9 en de
spoorwegovergdng tot eind april 2019" goed.

27 .Het college trekt, de beslissing genomen in zittingvan 26 november 2018 betreffende het
bezwaar van Luanclo nv, tegen de belasting voor het leegstandsregister, aanslagjaar 2018
in.
Het bezwaarschrift, ingediend op 15 november 2018 door Zakenkantoor Verbeke voor

. Luanclo NV, tegen de belasting op het leegstandsregister, aanslagjaar 2018, met
kohierartikel 618000003353 wordt aanvaard. Er wordt ontheffing verleend voor het
bedrag van2.200,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting voor het
leegstandsregister.

28. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 20l9ll0 &,

20l9ll1 en van aanrekeningen G/20181261 van de Gemeente goed. Het College van
Burgemeester en Schepenen keurt de aankopen tussen 8.500 en 30.000 euro excl. btw
goed.

29. Het college van burgemeester en schepenen verleent ontheffing van ambtswege omwille
van een materiële misslag, voor het bedrag van 16.500,00 euro, zijnde de niet
verschuldigde gemeentebelasting ter bestrij ding van leegstand en verwaarl ozing v an

bedrijfsruimten aanslagjaar 2017, kohierartikel 1 van Paul Dalle.
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30. Het college keurt de mandatenlij sten 2018170 & 201913 goed en de bestelbonlijst met de
bestelbonnen 201900009 t/m 2019000016 ligt voor ter kennisgeving.

31. Het college van burgemeester en schepenen verleent vrijstelling aan Eandis System
Operator cvba voor de gemeentebelasting op het indienen van aanwagen tot
omgevingsvergunning aanslagiaar 2018 met kohierartikel 618000019319. Het bedrag van
l47,ll euro is niet langer verschuldigd.

Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op l2februari 2019

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Bart Van Hulle
Burgemeester
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