BESLUITENLIJST
Gemeente Zele

College van burgemeester en schepenen | 28 februari 2022
1. 2021 - Brownfield Lange Akker: saneringswerken – goedkeuring gunning
De saneringswerken op de site Lange Akker (sloop gebouwen) worden gegund

2. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat: verslagen
3. 2020 - onkruidvegen op gesloten en halfopen verhardingen - goedkeuring
voorlopige oplevering
4. Wielerwedstrijd voor junioren "Grote Prijs Certysterck" za 23 april
Vergunning wordt afgeleverd voor het organiseren van een wielerwedstrijd voor junioren "Grote Prijs
Certysterck" op zaterdag 23 april 2022

5. Wielerwedstrijd voor elite z. cr. en U23 "Grote Prijs Certysterck" za 23 april
Toelating wordt verleend voor het organiseren van een wielerwedstrijd voor elite zonder contrract en
U23 "Grote Prijs Certysterck" op zaterdag 23 april 2022

6. VMM – optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in
het Vlaams Gewest.
7. Tijdelijk afsluiten van Bookmolenstraat - plaatsen van DODO van de
brandweer
Tijdelijk afsluiten van Bookmolenstraat - plaatsen van DODO van de brandweer

8. Verslag TVC - 10 februari 2022
Verslag TVC - 10 februari 2022

9. 2022 - Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en thermoplasten
- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
10. Wegen- en rioleringswerken Bosstraat - Wezepoelstraat - onteigeningen laatste onderhandelingen
11. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021193436 - Rinkhout 144

Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een woning + verbouwen woning
tot garage gelegen te Zele, Rinkhout 144, gekadastreerd sie. B/1667/A en B/1019/D.

12. Melding - OMV_2022022832 - Meerskant zn - bronbemaling
Het college neemt akte van de melding van de exploitatie van een bronbemaling voor de uitvoering
van bouwwerken, gelegen Meerskant zn, 9240 Zele.

13. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021169127 - Burgemeester Van
Ackerwijk F151
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het uitbreiden van een halfopen
ééngezinswoning, gelegen te Zele, Burgemeester Van Ackerwijk F151.

14. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021185418 - Oude Kouterdreef 91
A
Vergunnen van de omgevingsaanvraag aangaande het bouwen van een garage bij de woning,
gelegen te Zele, Oude Kouterdreef 91A.

15. Melding - OMV_2022022451 - Elststraat 85
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een overkapping aan een woning
gelegen te Zele, Elststraat 85

16. Aanvraag omgevingsvergunning - OMV_2021157120 - Koevliet
Vergunnen van de omgevingsvergunningsaanvraag aangaande het bouwen van 35
assistentiewoningen na de afbraak van een voormalig ziekenhuis, gelegen te Zele, Koevliet,
gekadastreerd Zele, 2e afdeling, sectie F, 0549/C2 - 0549/N2

17. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

18. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

19. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering van een Zeelse inwoner.

20. Retributie verbruik elektriciteit door marktkramers
21. Toerisme Scheldeland vzw: voordragen kandidaat Raad van Bestuur
22. Toekenning vaste standplaats op de wekelijkse dinsdagmarkt
Toekenning vaste standplaats op de wekelijkse dinsdagmarkt

23. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure zaalwachter

Aanvaarden kandidaturen examenprocedure zaalwachter

24. Aanvaarden kandidaturen examenprocedure brugfiguur
Aanvaarden kandidaturen examenprocedure brugfiguur

25. Overdracht van investeringskredieten en financiering die in boekjaar 2021
niet werden aangewend naar het lopend boekjaar 2022.
De gedeelten van investeringskredieten en financieringen die in boekjaar 2020 niet werden
aangewend, worden overgedragen naar het lopend boekjaar 2022.

26. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op de inname van het openbaar
domein - generatie 7
Het kohier 'belasting op de inname van het openbaar domein generatie 7' wordt uitvoerbaar verklaard.

27. Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op bedrijven 2021 - generatie 4
Het kohier 'belasting op bedrijven 2021 generatie 4' wordt uitvoerbaar verklaard.

28. Optreden in rechte namens de gemeente
Het college duidt één of meerdere persoonleden aan om namens de gemeente in rechte op te treden.

