BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 11 april 2022
1. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen
2. Onkruidvegen op gesloten en halfopen verhardingen - goedkeuring
gunning
3. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer en onderhoud:
Huivelde, Hansevelde, Heikant, Berkenhof en Lindenhof - goedkeuring
gunning
4. 2022 - uitvoeren van werken op afroep groenbeheer Schrijverswijk,
Bloemenwijk, BVA-wijk, Oude- en Nieuwe Kouterdreef
5. 2020 – Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Bosstraat,
Wezepoelstraat, Vlietstraat, Hoogstraat, Gaverstraat en Lichterik –
goedkeuring verrekening 1 – leveren en plaatsen van Berlijns kussen
6. 2022 - uitvoeren van groenonderhoud in bedrijventerrein Wijnveld goedkeuring gunning
7. Gewijzigde verkeerssituatie door aanleg verkeersdrempel te Langevelde
8. Werken Nutsmaatschappijen - uitvoeren van telecommunicatiewerken
Veldekensstraat-Kortestraat (N/PROX/2021/332)
Aan Proximus wordt toelating verleend tot het uitvoeren van telecommunicatiewerken in de
Veldekensstraat-Kortestraat

9. Melding - OMV_2022048542 - DERO - Stationsstraat 14 - bronbemaling
Het college neemt akte van de medling van een bronbemaling voor het plaatsen van een liftput,
gelegen Stationsstraat 14, 9240 Zele.

10. Aanvraag splitsing - Markt 12
Het opsplitsen van een onroerend goed, gelegen te Zele, Markt 12.

11. LNE - subsidie doelgroepmedewerkers - rapportering 2021

Het college keurt de rapportering aan CAPLO van de gepresteerde uren door doelgroepmedewerkers
(Spoor2 en Wase Werkplaats) goed.

12. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022007234 - Wezepoelstraat
Vergunnen, met voorwaarden, van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het uitbreiden van
een bedrijfsgebouw met een bedrijfswoning en een educatieve ruimte, gelegen te Zele,
Wezepoelstraat, gekadastreerd Zele, 3e afdeling, sectie E, 0539/A

13. Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen - onderlinge
stemverhouding
Verzoek om uitstel aangaande het adviseren omtrent de onderlinge stemverhouding binnen de
woonmaatschappij Dender-Noord door de gemeenteraad

14. vraag tot uitoefenen voorkooprecht - Baaikensstraat 2
Het college neemt kennis van de mail van notariaat de Brabander, oefent geen voorkooprecht uit en
geeft toestemming tot verkoop van de eigendom gelegen te Zele, Baaikensstraat 2.

15. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022032939 - Bosstraat 124
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het plaatsen van isolatie en crepi
aan een woning gelegen te Zele, Bosstraat 124.

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

17. Aanvraag reclame op openbare ruimte
Aanvraag reclame op openbare ruimte

18. Jaarverslag informatieveiligheid 2020-2021 : goedkeuring
19. Goedkeuring GSM Policy
Goedkeuring GSM Policy

20. Toetreding tot OFP Prolocus
Toetreding tot OFP Prolocus

21. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op het betalend parkeren / parkeren
in een blauwe zone - generatie 1 - indeling april
Het kohier 'belasting op het betalend parkeren / parkeren in een blauwe zone generatie 1 indeling
april' wordt uitvoerbaar verklaard.

22. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op verspreiden van drukwerk generatie 3
Het kohier 'belasting op verspreiden van drukwerk generatie 3' wordt uitvoerbaar verklaard.

