BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 10 januari 2022
1. Tijdelijk afsluiten deel Plezantstraat - toevoer vrachtwagens terrein / werf
Tijdelijk afsluiten deel Plezantstraat - toevoer vrachtwagens terrein / werf

2. Tijdelijk afsluiten van de Baaikensstraat - 15 januari 2022 - levering
Tijdelijk afsluiten van de Baaikensstraat - 15 januari 2022 - levering

3. Uitvoeren nutswerken - Haststraat / Kamershoek - aanleg water
Uitvoeren nutswerken - Haststraat / Kamershoek - aanleg water

4. 2022 - wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat-Kortestraat ondergronds brengen netten en plaatsen openbare verlichting goedkeuring offerte Fluvius
5. Advies omgevingsvergunning (klasse 1) - OMV-2021147661 - Heikensstraat
2
Het college adviseert de omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie (klasse 1) van een
recyclagebedrijf van auto-onderdelen, gelegen Heikeesstraat 2, 9240 Zele, gunstig.

6. DDS - klimaatacties - samenwerking FutureProovedCities - goedkeuring
7. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021115571 - verkaveling
Europalaan
vergunnen van de aanvraag tot het verkavelen van het perceel in twee bouwloten voor halfopen en
gesloten bebouwing

Melding - OMV_2021196584 - Poldergote 12 - Schrijnwerkerij
Het college neemt akte van de melding van een exploitatie van een schrijnwerkerij, gelegen
Poldergotestraat 12, 9240 Zele.

8. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021152411 - Driesstraat 136
vergunnen van de aanvraag tot het oprichten van een woning en garage te Zele, Driesstraat 136,
gekadastreerd sie E/0733/a

9. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021133803 - Meerskant 91
Vergunnen, met voorwaarden, van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van
een woning en een bijgebouw na sloop van de bestaande bebouwing, waarbij het nieuwe bijgebouw
een tijdelijke functie krijgt als zorgwoning, gelegen te Zele, Meerskant 91, gekadastreerd Zele, 2e
afdeling, sectie C, 0905/E2 - 0905/Y

10. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

11. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

12. Toekenning grafconcessies
Er werden voor de begraafplaatsen van Zele, een aantal aanvragen voor het toekennen van een
concessie ingediend.

13. Vergoeding verdeelpunten Zeelse geschenkbonnen voor 2021
Vergoeding verdeelpunten Zeelse geschenkbonnen voor 2021.

