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De burgemeester van deze gemeente maakt in toepassing van
artikel 285 51 van het decreet lokaal bestuur bekend :

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

Schepenen van l2februari 201 9

Goedgekeurd in de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 februari 2019

1. Het proces-verbaal van de zitting van het college van 5 febru ari 2019 wordt goedgekeurd

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

3. Het college stemt ermee in om de tekeningen en schetsen van Romaan Eugeen Van
Maldeghem, die deel uitmaken van de collectie van het gemeentearchief, te ontlenen aan
Davidsfonds Maldegem om ze te exposeren tijdens hun activiteit Nacht van de Geschiedenis
op dinsdag 19 maart 201 9 en dat zij hierbij gebruik maken van de vitrines van de
cultuurdienst mits aan de ontleningsvoorwaarden wordt voldaan.

4. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verdere opmaak van het RUP

Woonuitbreidingsgebieden stop te zetten en vraâgt aan dienstverlener Veneco2 om haar
eindstaat om op te maken zodat de opdracht kan beëindigd worden.

5. Aan DentalAesthetics DeJaeger BVBA, wordt de omgevingsvergunning onder voorwaarden
verleend voor een project gelegen te Brugse Steenweg 2n,9990 Maldegem met als
onderwerp bouwen van een tandtechnisch labo met eengezinswoning.

6. Het schepencollege weigert de omgevingsvergunningsaanvraag voor een project met als

voorwerp kappen van te hoge bomen op de perceelsgrens te Maldegem,
G idsenlaa n/Vakekerkweg zn.
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7. Het college verleent de omgevingsvergunning voor een project gelegen te Koning Albertlaan
2G, Maldegem met als onderwerp bouwen van loods met geÏntegreerde bedrijfswoning.

8. Het college verleent de omgevingsvergunning voor een project gelegen te Bremstraat 30,

Maldegem met als onderwerp bouwen van een vrijstaand gebouw.

9. Aan Hyboma Nv wordt de omgevingsvergunning verleend voor een project gelegen te
Baarlehof 7, Maldegem met als onderwerp bouwen van een woning (halfopen bebouwing) lot
5.

10. Het college weigert de omgevingsvergunning voor een project gelegen te Koningin Astridlaan
43, Maldegem met als onderwerp bouwen van meergezinswoning met 7 wooneenheden.

11. Het college verleent de omgevingsvergunning voor een project gelegen te Gidsenlaan zn,

Maldegem met als onderwerp bouwen van een half-open eengezinswoning.

12. De omgevingsvergunningvooreen projectgelegen Houtstuk 15,17 en 19,9991 Maldegem
met als onderwerp wijziging van de goedgekeurde verkaveling (201 4/328/AD/h) voor 2 kavels

halfopen bebouwing en 1 kavel gesloten bebouwing, wordt geweigerd.

13. Het college verleent de omgevingsvergunning voorwaardelijk voor een project gelegen
Testenhoek/Kleitkalseide, Maldegem met als onderwerp verkavelingsaanvraag voor 8 loten

14. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvraag voor Herbeleef 2019 goed.

15. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed

1) De aanvraag voor de doortocht van de mountainbiketour 'Zwarte Veld Tour'
georganiseerd op zaterd ag23/02/201 9 door Hogeropbikers langs Kleit en Donk.

2) De Duckparty georganiseerd op 09/03 /2019 door Chiro PAO Maldegem in de
polyvalente zaalvan de K-ba (en Redekiel). Het aantalverwachte bezoekers bedraagt
tussen de 100 en 500.

1ô. De gemeente en het OCMW doen beroep op de opdrachtencentrale van V-ICT-OR voor
aankoop van

Microsoft licenties en aanvullende diensten aangeboden via de raamovereenkomst
"M icrosoftlicenties
en aanvullende diensten
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17. Voorafgaand aan de exploitatievergunning op naam van Mr. Enrico Joos voor de
drankgelegenheid La Vida , gelegen te Maldegem, Nieuwstraat23 werden de nodige adviezen
overgemaakt aan de Dienst lokale economie.

18. Het college staat inname openbaar domein in het centrum toe ter gelegenheid van de
carnavalsstoeten en -kermis op zondag 3 maart 2019 aan:
. dhr. Stefaan Huygebaert, Scheewege 31,8340 Moerkerkee met zijn hamburgerkraam, op
de hoek van de markt, voorheen Fortis bank.
. dhr. Rudy Roels, Geleedstraat 17,8400 Oostende met zijn hotdogkraam, op de hoek van de
Marktstraat met de Edestraat.
Er wordt een afschrift van deze beslissing overgemaakt aan de aanvragers, de lokale politie,
de dienst Financiën en de dienst lokale economie.

19. Het college is akkoord om :

- de vergaderingen van het 21 julicomité te laten doorgaan in een lokaal in het gemeentehuis
en koffie en water ter beschikking te stellen;
- administratieve ondersteuning (fotokopies, verzending brieñryisseling) te verlenen aan de
vereniging
- voor de door het 21 julicomité georganiseerde maaltijd na de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid van de Slag van Burkel en de bevrijding van Maldegem drank (wijn,
bier en water) ter beschikking te stellen evenals 2 personeelsleden tijdens en na de maaltijd
voor de bediening, de afiruas en opkuis.
- Schepen Van den Bussche en/of Schepen Van Hecke aan te duiden als contactpersoon
tussen het gemeentebestuur en de vereniging

20. Voordracht bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigen voor de stuurgroep Meetjesland
Klimaatgezond

21 . Yulia Senkevich, Viorel Anghel en lon Nastasa worden ambtshalve geschrapt uit het
vreemd eli ngen register.

22. Sabah Hawas Yaser Al Badri en Murad Osman. worden ambtshalve geschrapt uit het
wachtregister.

23. Maus Tarakhel wordt ambtshalve geschrapt uit het wachtregister

24. Het schepencollege bevestigd het afgesproken samenwerkingsvoorstel van tussen Maldegem
en Aalter met betrekking tot de paddentrek 2019.
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25. Het college keurt het proces verbaal van definitieve oplevering goed, opgemaakt door het
studiebureelGoegebeur-Van Den Bulcke op 24 januari2O19, inzake de aanlegvan
voetpaden, opritten en groen in de verkaveling Beeke, tussen Adegem Dorp en de
Schoolstraat, zoals uitgevoerd door de firma Coppens NV.

26. Het college gaat akkoord met de doorverkoop van het onroerend goed gelegen te Maldegem,
lndustrielaan 1 1 B, en wenst geen gebruik te maken van haar voorkooprecht.

27. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen G/2019/21 en
van aanrekeningen 2018/273 &2019/20 &2019121van de Gemeente goed.

28. Het college stelt het kohier voor de belasting op de inname van het openbaar domein voor
bouw- en andere werken voor het aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uiwoerbaar voor
het bedrag van 30.705,00 euro.

29. Het college keurt de mandatenlijsten 2019/5 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen
201900023 tlm 201900032 ligt voor ter kennisgeving.

Op de gemeentelijke website bekendgemaakt op 26 f ebruari 2019

Tijs Van Vynckt
Algemeen directeur

Bart Van Hulle
Burgemeester
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