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College van burgemeester en schepenen | 4 juli 2022
1. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: goedkeuren
overeenkomsten inzake afkoppeling van regen- en afvalwater
Een aantal overeenkomsten inzake de afkoppeling van regen- en afwalwater van particuliere
woningen gelegen binnen het project "wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat" worden
goedgekeurd

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat - verslagen
3. Vernieuwen toplagen diverse locaties - pv's van ingebrekestelling en
verweer
Vernieuwen toplagen diverse locaties - pv's van ingebrekestelling en verweer

4. Het college van burgemeester en schepen bekrachtigt het
burgemeestersbesluit betreffende de bewonersvergunning
voetgangerszone Markt en bewonersvergunning deel Elststraat.
Bekrachtiging van het burgemeestersbesluit betreffende de bewonersvergunning voetgangerszone
Markt en bewonersvergunning deel Elststraat.

5. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat: tussenkomst in
de kosten voor de private afkoppeling van regen- en afvalwater
Wegen- en rioleringswerken Bosstraat – Wezepoelstraat: tussenkomst in de kosten voor de private
afkoppeling van regen- en afvalwater

6. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2022/242
Aan fluviius wordt toelating verleend om werken uit te voeren ter hoogte van Heikant.

7. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2022/241
Aan fluviius wordt toelating verleend om werken uit te voeren ter hoogte van Industriestraat.

8. 2022 - omgevingsverlichting De Wiek - goedkeuring offerte
9. Zonegrensbepaling Kruisstraat 41
Bespreking van de bepaling van de gewestplanzonering op het perceel met adres Kruisstraat 41.

10. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022048150 - Durmen 195

Vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag aangaande het verbouwen van een woning,
gelegen te Zele, Durmen 195, gekadastreerd Zele, 1e afdeling, sectie A, 0718/F2

11. IDM - advies 'Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval 2023-2030'
Het college keurt het advies van IDM goed ivm het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030. Het advies zal overgemaakt worden aan OVAM.

12. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022048703 - Heikant 138
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een nieuwbouw
woning en berging voor tijdelijke bewoning en sloop van de bestaande woning, gelegen te Zele,
Heikant 138.

13. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022051488 - Dendermondebaan
65
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een tuinhuis bij de woning,
gelegen te Zele, Dendermondebaan 65.

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV-2022074007 - Aloïs De Beulelaan
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het inrichten van de speelplaats bij het
schoolgebouw, gelegen te Zele, Aloïs De Beulelaan 17.

15. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

16. Ambtshalve inschrijving
Ambtshalve inschrijving van een Zeelse inwoner.

17. Goedkeuren PV en open verklaren technisch coördinator-elektricien
Goedkeuren PV en open verklaren technisch coördinator-elektricien

