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College van burgemeester en schepenen | 21 februari 2022
1. Wegeniswerken Veldekensstraat - Fase 3,4, 5 en 6
Wegeniswerken Veldekensstraat - Fase 3,4, 5 en 6

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen
3. Aanvraag subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van
schoolroutes op gemeentewegen voor schoolomgevingen Huivelde en
Durmen
Aanvraag subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op
gemeentewegen voor schoolomgevingen Huivelde en Durmen

4. Tijdelijk afsluiten Lokerenbaan - asfaltherstel van doorsteek
Tijdelijk afsluiten Lokerenbaan - asfaltherstel van doorsteek

5. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2022/046
Het college verleent toelating aan Fluvius om werken uit te voeren ter hoogte van de Herderstraat.

6. Tijdelijk afsluiten spoorwegoverweg - onderhoud OW 25 - L57 - Goeiende
Tijdelijk afsluiten spoorwegoverweg - onderhoud OW 25 - L57 - Goeiende

7. Tijdelijk afsluiten van spoorwegoverweg OW 24 - L57 - Koelaarsstraat
Tijdelijk afsluiten van spoorwegoverweg OW 24 - L57 - Koelaarsstraat

8. Aanleggen van fietssuggestiestroken - diverse locaties
Aanleggen van fietssuggestiestroken - diverse locaties

9. Wegeniswerken - Bosstraat / Wezepoel - fase 4 en 5
Wegeniswerken - Bosstraat / Wezepoel - fase 4 en 5

10. Tijdelijk afsluiten van Kloosterstraat voor een verhuis
Tijdelijk afsluiten van Kloosterstraat voor een verhuis

11. Raadzaal - gebruik podia voor academische zittingen

12. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2018108184 - Baaikensstraat 2C
Het college verleent de omgevingsvergunning voor de exploitatie van iioa's, voor een werkplaats en
opslagplaats (decors en rekwisieten) , gelegen Baaikensstraat 2C.

13. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021135349 - Durmen 224-226-228
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van 3 woningen, garage en carport na
sloop bestaande bebouwing gelegen te Zele, Durmen 224-226-228, gekadastreerd sie. A/1044/D en
A/1043/D.

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021182563 - Lindestraat 13
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het slopen van gebouwen gelegen te Zele,
Voermanstraat 8 en Lindestraat 13, gekadastreerd sie. A/1426/M en A/1426/R.

15. Melding - OMV_2022015547 - Smeiersberg13 - bronbemaling
Het college neemt akte van de exploitatie van een (tijdelijke) bronbemaling voor het plaatsen van een
zwembad, gelegen Smeiersberg 13, 9240 Zele.

16. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021152004 - Poldergotestraat lot
20
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een industriegebouw
met aanhorigheden en exploiteren van iioa's voor een distributiecentrum en productieafdeling van
identificatiesystemen gelegen te Zele, Poldergotestraat zn (lot 20)

17. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021190743 - Vaartstraat 31
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning, gelegen te Zele,
Vaartstraat 31, gekadastreerd sie. C/1016/B.

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021173319 - Vrije Heide 20
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van een veranda,
gelegen te Zele, Vrije Heide 20, gekadastreerd Zele, 3e afdeling, sectie D, 0388/C

19. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022018072 - Herman
Teirlinckstraat 2
Vergunnen van de omgevingsaanvraag voor het rooien van twee bomen gelegen te Zele, Herman
Teirlinckstraat 2, gekadastreerd sie. C/0135/L

20. Aanvraag splitsing - Vlasbloemstraat 7 - Jutestraat 18
Splitsen van onroerend goed, gelegen te Zele, Vlasbloemstraat 7, gekadastreerd sie. C/0451/P en
Jutestraat 18, gekadastreerd sie. C/0437/P.

21. Taxivergunning Goossens - extra voertuig
Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - extra
voertuig voor taxibedrijf Taxi Goossens

22. Standgeld jaarmarkt 5/04/2022

Opschorting standgelden voor de marktkramers van de lentejaarmarkt en de nieuwe
streekproductenmarkt op 5/04/2022.

23. Deelname aan de "Maand van de Markt"
24. Ontslag op eigen verzoek wegens pensioengerechtigde leeftijd
25. Aanduiden selectiejury Brugfiguur
Aanduiden selectiejury Brugfiguur

26. Aanduiden selectiejury Verantwoordelijke werfopvolging
Aanduiden selectiejury Verantwoordelijke werfopvolging

27. Goedkeuren addendum bij domeinconcessie City Screens
Het addendum bij de domeinconcessie City Screens wordt goedgekeurd.

