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De burgemeester van deze gemeente maakt in toepassing van
artikel 285 5 1 van het decreet lokaal bestuur bekend :

de lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het College van Burgemeester en

Schepenen van29 januari 2019
Goedgekeurd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 februari 2019 :

1. Het proces-verbaal van de zíttingvan het college van29 januari 2019 wordt goedgekeurd.

2. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de oprichting van een
intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC) met betrekking tot de projectnota voor
de N49.

3. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde
zaalaanvragen.

4. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Koningin Astridlaan 38 te Maldegem (afd 3 sie F zonder
nummer).

5. Het college van burgemeester en schepenen gaat NIET akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Murkel I en Vierweegse 10 te Adegem (afd 6 sie P
nummers 560E en 5638).

6. Het college van burgemeester en schepenen gaat NIET akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Oude Burkelslag 9 te Maldegem (afd 2 sie E nummer
7C): de voorgestelde verdeling dient het voorwerp uit te maken van een aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
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7. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Oude Gentweg 29 te Maldegem (afrl I sie C 142V).

L Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van
verdeling van de grond gelegen Oude Staatsbaan 146 te Maldegem (afcl 5 sie B nummer
478N) op voorwaarde dat het afgesplitste deel een afzonderlijk kadastraal perceel wordt
en niet "opgaat" in perceel B 480G waarbij het in eigendom wordt gevoegd.

L Aan Benito V/ittouck en Melissa Vandenheede wordt een omgevingsvergunning verleend
voor een project met als voorwerp bouwen van een vrijstaande woning.

10. Aan Sandra Crul wordt een omgevingsvergunning verleend voor een project met als

voorwerp functiewijziging van meergezinswoning naar kantoor.

11.Aan Carmen Clara Mouton wordt onder voorwaarden een omgevingsvergunning verleend
voor een project met als voorwerp rooien van struiken en bomen.

12.De omgevingsvergunningsaanvraag van Frans Verstringe voor een project met als
voorwerp vellen van 16 bomen wordt geweigerd.

13. Aan RECON BOUW NV wordt een omgevingsvergunning voor een project met als

voorwerp bouwen van9 woningen voorwaardelijk verleend.

14.Aan Kathy Vandeburie en Sergio Gavina wordt een omgevingsvergunning voorwaardelijk
verleend voor een project met als voorwe{p bouwen van woning en plaatsen van carport.

15.Aan Mark De Pauw en Tina Rogge wordt onder voorwaarden een omgevingsvergunning
verleend voor een project met als voorwerp oprichten van een bijgebouw en zwembad.

16. Het college neemt akte van de melding van een omgevingsproject ingediend door Eric
Cuelenaere met als voorwerp gedeeltelijke stopzetting.

17.Het schepencollege neemt akte van de melding van een omgevingsproject ingediend door
F & F CONSTRUCT BVBA voor een project met als voorwe{p drooglegging.

18. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed
De aanvraag voor de doortocht van het fietsparcours van de Bouwpunttriatlon 2019
georganiseerd op zondag30l06l20l9 door Meetjeslandse Triathlon Vereniging langs
Adegem en Kleit.
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19. Het college geeft toestemming onder voorwaarden aan volgende café's om een dranktentje
te plaatsen tijdens cantavalzondag 3 maatt2}l9: 'cafe Ossekop Marktstraat32 9990
Maldegem

20. Het college staat inname openbaar domein in het centrum toe ter gelegenheid van de
carnavalsstoeten en -kermis op zondag 3 maart2019 aan:
. de familie Vyvey E.-De Bruycker met hun pasta/hamburger/worstenkraam, tegenover
Bonne Shoe, ter hoogte van de bushalte, tussen de autoscooter en de het suikerspinkraam.
. dhr. LorenzYan den Heuvel, "Just Burger" met zijn hamburgerkraam, in de
Nieuwstraat, ter hoogte van de blinde muur aan de school Maricolen.
o mevr. Sandra Ahmetovic om ballonnen en lichtgevende artikelen te verkopen op de
openbare weg.

21.Ben25-jange concessie van grond voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw
wordt toegestaan

22.Een 5O-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van
Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

23.Een 5O-jarige concessie van columbariumnis voor 2 personen op het kerkhof van
Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

24.Een 5O-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van
Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

25. Een SO-jarige concessie van umengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van
Adegem wordt toegestaan.

26.Het college beslist om de laatste wil van een overledene te respecteren en geen afwijking
toe te staan aan de laatste wil van de overledene op verzoek van de nabestaanden.
Het college wijst de nabestaanden op de mogelijkheid om via gerechtelijke weg een
wijzigingte bekomen van de laatste wil van hun overleden vader.

27 .Het college wijst de levering van een photovoltaische installatie voor het politiebureau,
Industrielaan 10 te 9990 Maldegem toe aan de firma Extra power bvba, Gladiolenstraat 6
(Industriepark-Oost 26) te 8730 Beernem, voor de totaal geraamde kostprijs van29.l00
euro t 2l %BTW :35.2I1 euro (incl. BTW), overeenkomstig de goedgekeurde
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verlengde offerte van24 september 2018.

28. Het college gaat akkoord met het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal ter hoogte
van Karrewegel 18 - 22 naar de grensscheiding Karrewegel 18 - 16, overeenkomstig de
offerte OVC31607902 vanwege Fluvius System Operator cvba, Brusselsesteenweg '199 te
9090 Melle, met een geraamde kostprijs van745,63 euro (BTW verlegd - KB nr l, art.20

$3)

29.Het college geeft Scouts en Gidsen Maldegem de goedkeuring om te overnachten tijdens
de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 februari 2019 inhun jeugdlokalen van de Piramide.

30. Het college gaat akkoord dat Kazou Midden-Vlaanden regio Meetjesland op de parking
van sporthal Meos te Maldegem terecht kan om hun vertrek en aankomst te laten
plaatsvinden van hun zomerkamp en 2019.

31.Het Gemeentebestuur van Maldegem benoemt Hilde De Smet in vast dienstverband met
ingang van I januari 2019, als kleuteronderwijzeres met een opdrachtvan ll24u./weêk in
onze gemeentelijke basisschool Kruipuit.

32.Het college delegeert de bevoegdheid van budgethouder aan de algemeen directeur en
wordt beperkt tot het exploitatie budget van bepaalde acties van het niet-prioritair en
gelijkblijvend beleid en beperkt tot 8.500 euro excl. btw.
Het college delegeert de bevoegdheid van budgethouder aan de algemeen directeur voor
wat betreft de uitbetaling van lonen dit binnen het goedgekeurd meerjarenplan.

33. Het college gaat akkoord met de bevoegdheden inzake wijzigingen in kredieten.

34. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 20l9ll5 8.
2019 I | 6 en van aanrekenin gen 201 8 I 268, 201 8 I 269, 2019 I I I &, 201 9 I 12, v an de

Gemeente goed.
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aankopen tussen 8.500 en 30.000
euro excl. btw goed.

35. Het college stelt het kohier voor de belasting op het indienen van aanvragen tot
omgevingsvergunning aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag
van4.375,38 euro.

36. Het college keurt de mandatenlijsten 2018171 &,201914 goed en de bestelbonlijst met de

bestelbonnen 20 I 9000 T7 tlm 201900022 ligt voor ter kennisgeving..
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Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 22februari2019

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Bart Van Hulle
Burgemeester
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