BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 27 juni 2022
1. TVC - verslag 13 mei 2022
TVC - verslag 13 mei 2022

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat-Wezepoelstraat - verslagen
3. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2022/207
Aan Fluvius wordt geen toelating verleend om werken uit te voeren thv Durmen 134.

4. Werken Nutsmaatschappijen - N/FLUV/2022/221
Aan Fluvius wordt toelating verleend om werken uit te voeren in de Guido Gezellestraat.

5. Werken Nutsmaatschappijen - N/FIB/2022/222
Aan Fiberklaar wordt geen toelating verleend om werken uit te voeren thv Durmen 134.

6. Werken Nutsmaatschappijen - N/FIB/2022/223
Aan Fiberklaar wordt toelating verleend om telecommunicatiewerken uit te voeren ter hoogte van
Heikant 253 - 269.

7. Signalisatie Bosstraat / Wezepoelstraat - fase 2,5,6 en 7 + 8 en 9
Signalisatie Bosstraat / Wezepoelstraat - fase 2,5,6 en 7 + 8 en 9

8. 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

9. Tijdelijk afsluiten van Poldergotestraat - automotive show & shine event
Tijdelijk afsluiten van Poldergotestraat - automotive show & shine event

10. Tijdelijk afsluiten deel Scheldestraat - buurtmoment / speelstraat
Tijdelijk afsluiten deel Scheldestraat - buurtmoment / speelstraat

11. Tijdelijk afsluiten van deel Avermaat - Kerk- en wijkcomité Avermaat
Tijdelijk afsluiten van deel Avermaat - Kerk- en wijkcomité Avermaat

12. Dulle Dorpsdagen 2022 - 28 juli 2022 tot en met 1 augustus 2022
Dulle Dorpsdagen 2022 - 28 juli 2022 tot en met 1 augustus 2022

13. Project AWV - Zele N445 fietsrelanceplan Gentsesteenweg - signalisatie
Project AWV - Zele N445 fietsrelanceplan Gentsesteenweg - signalisatie

14. Tijdelijk afsluiten van de Bookmolenstraat - nutswerken
Tijdelijk afsluiten van de Bookmolenstraat - nutswerken

15. Wijziging reglement Kouterkermis 2022 na overleg met team evenementen.

16. Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement houdende de
verkeersreglementering voor het invoeren van het nieuwe
verkeerscirculatieplan (testperiode)
Goedkeuring van het tijdelijk politiereglement houdende de verkeersreglementering voor het invoeren
van het nieuwe verkeerscirculatieplan (testperiode)

17. Aanvraag geveltuin - Elststraat 21
Aanvraag voor de aanleg van een plantvak voor een gevelplant aan de voorgevel van een woning
gelegen te Zele, Elststraat 21

18. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022045673 - Drieputtenstraat 115
Vergunnen van een omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het verbouwen van een woning
gelegen te Zele, Drieputtenstraat 115.

19. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2022072758 - Langestraat 158
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het vernieuwen van de voorgevel van de woning,
gelegen te Zele, Langestraat 158.

20. Deelname aan het renovatieproject 'Zele renoveert'
Beslissing omtrent deelname aan het renovatieproject 'Zele renoveert' georganiseerd door de
provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Steunpunt Duurzaam Wonen en Energiehuis BEA

21. Raadpleging Bevolkingsregister - 65-jarigen
Het gemeentebestuur wenst de viering van de 65-jarigen van Zele te faciliteren in het kader van de
wijk- en buurtwerking.

22. Aanvraag toestemming Flyeractie
Het gemeentebestuur verleent toestemming om een flyeractie uit te voeren.

23. Aanstelling bepaalde duur, ter goedkeuring door het College
Aanstelling bepaalde duur

24. Verkoop eigendom Karel Haegenstraat 14-16 : aanduiden notaris
25. Vaststellen dagorde van de gemeenteraad van 7 juli 2022
26. eindbeoordeling en besluit m.b.t. tijdelijke aanstelling schooldirecteur
27. schoolmaaltijden- mandateren Stad Lokeren
28. Burgemeestersbesluit Weverijstraat 4 : bekrachtiging
29. Goedkeuren bestek parkeerbeheer
Het college keurt het ontwerpbestek goed voor het toewijzen van een concessie voor parkeerbeheer.

30. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure technisch medewerker team
Onderhoud Gebouwen
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure technisch medewerker team Onderhoud Gebouwen

