BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 2 mei 2022
1. Aankoop van kledij en werkschoenen voor het werkliedenpersoneel
2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat - verslag
vergadering 2022
3. Plaatsen van foodtruck voor Lentefeest - 15 mei 2022 - 12u - 16u
Plaatsen van foodtruck voor Lentefeest - 15 mei 2022 - 12u - 16u

4. Tijdelijk afsluiten van Kloosterstraat op 12 mei 2022 van 7u tot 13u - verhuis
Tijdelijk afsluiten van Kloosterstraat op 12 mei 2022 van 7u tot 13u - verhuis

5. Wijkfeest Vrije Heide - deels afsluiten + plaatsen tent - 5 juni 2022
Wijkfeest Vrije Heide - deels afsluiten + plaatsen tent - 5 juni 2022

6. Tijdelijk afsluiten deel Heikant - kruiwagenrace op 5 juni 2022
Tijdelijk afsluiten deel Heikant - kruiwagenrace op 5 juni 2022

7. Touwslagerstraat 2a - klantenaansluiting - Cas Vos - 4/05/2022 - 21/05/2022
Touwslagerstraat 2a - klantenaansluiting - Cas Vos - 4/05/2022 - 21/05/2022

8. Besix Infra - fase 1a - werken N446 / Bookmolenstraat Hamme - 16/05/22 tot
en met 31/08/2022
Besix Infra - fase 1a - werken N446 / Bookmolenstraat Hamme - 16/05/22 tot en met 31/08/2022

9. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: melding
verstoring contractueel evenwicht tgv situatie Rusland
10. Signalisatie wegeniswerken Bosstraat / Wezepoelstraat - fase 6 en 7
Signalisatie wegeniswerken Bosstraat / Wezepoelstraat - fase 6 en 7

11. Verlenging tijdelijk éénrichtingsverkeer Rechte Heistraat tot aan
Pierdauwstraat - vanaf 31 maart 2022 tot en met 30 juni 2022

Verlenging tijdelijk éénrichtingsverkeer Rechte Heistraat tot aan Pierdauwstraat - vanaf 31 maart 2022
tot en met 30 juni 2022

12. 2021-2024 - Stockaanbesteding voetpaden - goedkeuring deelopdracht 2 Driesstraat - aanpassen voetpaden
In de Driesstraat dienen een aantal aanpassingen uitgevoerd te worden.

13. Aanvraag geveltuin - Huis ten Halve 10
Aanvraag voor de aanleg van een plantvak voor een gevelplant aan de voorgevel van een woning
gelegen te Zele, Huis ten Halve 10

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022026530 - Europalaan zn
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag betreffende het aanleggen van een wadi en een
begroeide berm, gelegen te Zele, Europalaan zn.

15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021160573 - Koevliet 1A
vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag, inzake het uitbreiden van het schoolgebouw,
gelegen te Zele, Koevliet 1A.

16. Melding - OMV_2022056440 - Gentsesteenweg 307-307A - mobiele breker
Het college neemt akte van de melding van NV DEGRO voor het tijdelijk gebruik van een mobiele
breekinstallatie op de site 'Beirnaert, gelegen Gentsesteenweg 307-307A, 9240 Zele.

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OM%V_2021164635 - Hoekstraat 38
Vergunnen van de omgevingsaanvraag tot het verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing te
Zele, Hoekstraat 38

18. Melding - OMV_2022056258 - project 'Veldekensstraat-Kortestraat bronbemaling
Het college neemt akte van de melding van Verbraeken Infra voor het uitvoeren van grondbemalingen
voor de aanleg van nutsleidingen, project 'Veldekensstraat-Kortestraat'.

19. Aanvraag splitsing - Rinkhout 25
Het splitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Rinkhout 25.

20. Eigendom Karel Haegensstraat 14-16 - Schattingsverslag
Kennisname schattingsverslag en start verkoopsprocedure

21. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021194337 - Alois De Beulelaan
28
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen en uitbreiden van een
woning tot een meergezinswoning met negen entiteiten, gelegen te Zele, Alois De Beulelaan 28,
gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie A, 1375/R2 - 1375/S2

22. Vraag tot uitoefenen voorkooprecht - Spinnerijstraat 6

De behandeling van de vraag of de gemeente haar voorkooprecht wenst uit te oefenen bij de
overdracht van een bedrijf gelegen te Zele, Spinnerijstraat 6

23. Zomerterras Goût Fou
Chocolatier Goût Fou wil vanaf vrijdag 6 mei tijdens de openingsuren een zomerterras openen.

24. Politiereglement terrassen - goedkeuring
Het college keurt het ontwerp van politiereglement m.b.t. de terrassen goed.

