BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 18 juli 2022
1. 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

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat - verslagen
3. Wegeniswerken Veldekens-, Korte-, Langestraat, Veldeken,
Kapelleveldstraat: verlenging vergunning werken nutsleidingen
Verlenging van de vergunning voor de uitvoering van de voorafgaandelijke nutswerken in
voorbereiding op de wegeniswerken Veldekens-, Korte-, Langestraat, Veldeken, Kapelleveldstraat

4. Touwslagerstraat 2a - klantenaansluiting - Cas Vos - 24/08/2022 - 9/09/2022
Touwslagerstraat 2a - klantenaansluiting - Cas Vos - 24/08/2022 - 9/09/2022

5. Plaatsen van receptiewagen trouw - 26 augustus 2022
Plaatsen van receptiewagen trouw - 26 augustus 2022

6. Afsluiten Fonteinhof - Te Deum - Gemeentelijke receptie - 24 juli 2022
Afsluiten Fonteinhof - Te Deum - Gemeentelijke receptie - 24 juli 2022

7. Aanvraag jaarvergunning - Krinkels NV
Aanvraag jaarvergunning - Krinkels NV

8. Wegen- en rioleringswerken Veldekensstraat - Kortestraat: 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 Veldekensstraat - Kortestraat"
worden goedgekeurd.

9. Lokerenbaan 107: melding inzake plasvorming
Lokerenbaan 107: melding inzake plasvorming

10. Overleg AWV - verslag
Overleg AWV - verslag

11. 2020 - Recyclagepark: oprichten van een stapelplaats en dienstgebouw goedkeuring schorsing
2020 - Recyclagepark: oprichten van een stapelplaats en dienstgebouw - goedkeuring schorsing

12. Directie Ruimte & Infrastructuur - teambuilding
13. Aanvraag subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de
schoolomgevingen OLVI-Pius X / Pius-X basisschool, Gemeenteschool /
Pius-X TSO/BSO en GO! Talent / Basisschool Bunderbos
Aanvraag subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen OLVIPius X / Pius-X basisschool, Gemeenteschool / Pius-X TSO/BSO en GO! Talent / Basisschool
Bunderbos

14. Verkoop BJ Parket - Industriestraat
De notaris die de verkoop van BJ Parket behandelt dient in de verkoopsakte geen specifieke
voorwaarden jegens de gemeente Zele op te nemen.

15. Vraag Patrick Neirynck - ophangen nestkast (uilen)
Het college stemt in met de vraag om toelating voor het ophangen van een nestkast vuil uilen op
openbaar domein, Sint-Annawegel (Durmen).

16. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022089690 - Avil Geerincklaan 30
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning gelegen te Zele,
Avil Geerincklaan 30.

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022085950 - A. Van der
Moerenstraat 68
Vergunnen van een omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen en het uitbreiden van een woning
gelegen te Zele, A. Van der Moerenstraat 68.

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022065340 - Hoekstraat 38
vergunnen van de omgevingsvergunningaanvraag aangaande het slopen van een stal en het bouwen
van een woning gelegen te Hoekstraat 38, 9240 Zele

19. Aanvraag splitsing - Huivelde 206 A
Splitsen van een onroerend goed, gelegen te Huivelde 206 A, gekadastreerd sie B/1336/R.

20. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022048539 - Raakstraat 1
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van de woning tot een woning met
twee woongelegenheden gelegen te Zele, Raakstraat 1.

21. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022083367 - AQUAFIN - advies
Het college geeft een gunstig advies met voorwaarden voor de uitbreiding van de vergunning (iioa's)
voor de bronbemaling die uitgevoerd wordt ikv de riool- en wegeniswerken 'Wezepoel-Bosstraat'.

22. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

23. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

24. Burgemeesterbesluit Galgenhoekstraat 10
Burgemeesterbesluit houdende de regeling voor jeugdtoerisme in de centra voor jeugdtoerisme 'Den
Bookhamer' en 'De Gratiebossen'.

25. Raadpleging Bevolkingsregister - 90-jarigen
Het gemeentebestuur wenst de viering van de 90-jarigen van Zele te faciliteren in het kader van de
wijk- en buurtwerking.

26. Aanvraag standplaats wekelijkse dinsdagmarkt door Familiehulp
27. Ontvangst 75-jarigen op het gemeentehuis
28. Open deur Brandweer Zele: aanvraag logistieke steun
Open deur Brandweer Zele: aanvraag logistieke steun

29. Definitief besluit m.b.t. tijdelijke aanstelling
Definitief besluit m.b.t. de beëindiging van een tijdelijke aanstelling

30. Bezwaar masten en pylonen aj 2021 - NV Proximus
Het bezwaar tegen de belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2021 ingediend door NV
Proximus wordt behandeld.

31. Bezwaar masten en pylonen aj 2021 - NV Orange Belgium
Het bezwaar tegen de belasting op masten en pylonen aanslagjaar 2021 ingediend door NV Orange
Belgium wordt behandeld.

