Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van dinsdag 09 april 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, Vanessa Deconninck,
schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2019 wordt
goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het college neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in het
kader van haar budgethouderschap.

3.

GOEDKEURING AANREKENINGEN EN/OF BESTELBONNEN
Goedkeuring aanrekeningen en/of bestelbonnen
BESLUIT
Enig artikel
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:


4.

Lijst G/2019/37 voor een bedrag van 110.839,15 euro

JAARREKENINGEN 2018 MAARKEDALSE KERKFABRIEKEN: ADVIES
Het centraal kerkbestuur ging over tot de gecoördineerde indiening van de rekeningen 2018 van de
Maarkedalse kerkfabrieken (O.L.V. Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise‐Marie, Sint‐Britius
te Etikhove, Sint‐Petrus te Kerkem en Sint‐Petrus te Schorisse).
De rekening is onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de
provinciegouverneur.

BESLUIT
Artikel 1
Gunstig advies wordt verleend m.b.t. de jaarrekeningen 2018 van de Maarkedalse kerkfabrieken O.L.V.
Hemelvaart te Nukerke, O.L.V. La Salette te Louise‐Marie, Sint‐Britius te Etikhove, Sint‐Petrus te Kerkem
en Sint‐Petrus te Schorisse.

Artikel 2
Dit agendapunt wordt geagendeerd op de gemeenteraad.
5.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD
De notulen van de kerkraad van de kerkfabriek St. Britius Etikhove werden overgemaakt aan het college
van burgemeester en schepenen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek kerkfabriek St. Britius
Etikhove dd. 14 februari 2019.

6.

KENNISNAME NOTULEN KERKRAAD
De notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw hemelvaart Nukerke werden
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
hemelvaart Nukerke dd. 24 februari 2019.

7.

KENNISNAME SCHRIJVEN IDAHOT
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Cavaria betreffende de
Internationale dag tegen Holebifobie en Transfobie en beslist op 17 mei 2019 de regenboogvlag op te
hangen.

8.

KENNISNAME SCHRIJVEN VVSG
Het college neemt kennis van het schrijven van VVSG met betrekking tot de oproep 'participatief werken
van de gemeenteraad'.

9.

KENNISNAME SCHRIJVEN PAUL BAEKELAND
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Paul Baekeland
betreffende de voorstelling van zijn laatste boek en van de vraag tot financiële tegemoetkoming
vanwege het gemeentebestuur.
Het college beslist een eenmalige financiële tussenkomst van 500 euro toe te kennen.

10.

KENNISNAME VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN WESTLEDE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering
van Westlede op 19 maart 2019.

11.

KENNISNAME VAN HET EERSTE KWARTAALVERSLAG 2019 VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE
DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Het college neemt kennis van het eerste kwartaalverslag voor 2019 van de gemeenschappelijke interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk.

12.

AANVRAAG ONTVANGST DIAMANTEN BRUILOFT
Aanvraag ontvangst diamanten bruiloft

BESLUIT
Het college neemt kennis van de ontvangst op 17 augustus 2019 om 10.30 uur.

13.

VASTSTELLEN VAN DE AGENDA VOOR DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL 2019
Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 30 april 2019.

14.

AANWERVING VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE OMGEVINGSAMBTENAAR VIA SOLVA (KOSTENDELEND
PRINCIPE): KENNISNAME VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE
Aanwerving van een intergemeentelijke omgevingsambtenaar via SOLVA (kostendelend principe):
kennisname van het verloop van de procedure
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het procedureverloop voor de aanwerving van een deskundige
stedenbouw en ruimtelijk planner door SOLVA via een kostendelend scenario.
Artikel 2
De algemeen directeur wordt afgevaardigd als jurylid voor de aanwervingsprocedure.

15.

AANWERVING VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE AMBTENAAR LOKALE ECONOMIE IN KOSTENDELEND
SCENARIO VIA SOLVA
Aan het college wordt de vraag voorgelegd tot de aanwerving van een intergemeentelijke ambtenaar
lokale economie in kostendelend scenario via SOLVA.
BESLUIT
Enig artikel
Aan SOLVA wordt gevraagd om de functieomschrijving van een intergemeentelijke ambtenaar lokale
economie over te maken.

16.

AANSTELLING VAN EEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN IN STATUTAIR VERBAND
Aanstelling van een administratief medewerker burgerzaken in statutair verband
BESLUIT
Artikel 1
, wonende te
wordt aangesteld als voltijds
administratief medewerker burgerzaken in statutair verband met ingang van 1 mei 2019.
Artikel 2
De rechtspositieregeling voor medewerkers van gemeentebestuur Maarkedal is van toepassing op het in
artikel 1 genoemde personeelslid.

17.

AANSTELLING JOBSTUDENTEN 2019
Aanstelling jobstudenten 2019
BESLUIT

Artikel 1
Volgende kandidaten worden aangesteld als jobstudent in de administratieve diensten:





1 tot en met 31 juli:
19 augustus tot en met 6 september:
2 tot en met 13 september:
9 tot en met 20 september:

Volgende kandidaten worden aangesteld als jobstudent in de technische uitvoeringsdienst:
 17 juni tot en met 31 juli:
 1 tot en met 31 augustus:
Artikel 2
Een arbeidsovereenkomst voor studenten zal met betrokkenen worden afgesloten in tweevoud, één
exemplaar voor elk van de overeenkomst sluitende partijen.
18.

TOEKENNING GEDEELTELIJKE LOOPBAANONDERBREKING AAN EEN LEERKRACHT LAGER
ONDERWIJS/KLEUTERONDERWIJS
Een leerkracht lager onderwijs/kleuteronderwijs vraagt loopbaanonderbreking aan.
BESLUIT
Artikel 1
Aan
,vastbenoemd leerkracht kleuteronderwijs 24/24, wordt een loopbaanonderbreking
voor medische bijstand met 4 uur per week toegestaan voor de periode van 7 april 2019 tot 30 juni 2019
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

19.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Vervanging zieke leerkracht
BESLUIT
Artikel 1
, geboren te
, wordt
aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs in korte vervanging van een halve dag op vrijdag 29 en
vrijdag 5 april 2019 voor de vervanging tijdens openluchtklas en overleg.
Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.

20.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
Vervanging zieke leerkracht
BESLUIT
Artikel 1
, geboren te

, wordt aangesteld als leerkracht lager onderwijs op 28 maart 2019 om titularis
te vervangen.
Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
21.

AANSTELLING VAN EEN TIJDELIJK LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS
Herberekening kleuterlestijden: instaplestijden
BESLUIT
Artikel 1
geboren te
aangesteld als leerkracht kleuteronderwijs van 23 april tot 30 juni 2019.

, wordt

Artikel 2
Betrokkene wordt toegewezen aan de gemeentelijke basisschool De Kleine Reus.
Artikel 3
Betrokkene zal de door de wet voorgeschreven wedde en andere vergoedingen genieten.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de schooldirectie en aan
betrokkene.
22.

GOEDKEURING SUBSIDIËRING VAN DE SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN VOOR HET WERKJAAR 2018
Goedkeuring van de subsidiëring van de socioculturele verenigingen voor het werkjaar 2018 volgens het
geldende subsidiereglement.
BESLUIT
Artikel 1
De 25 in aanmerking komende erkende socioculturele verenigingen die een aanvraag indienden, worden
gesubsidieerd volgens het overzicht van de nominatieve subsidiebedragen per vereniging voor het
werkjaar 2018, zoals weergegeven in de rubriek ‘feiten en context’. Dit overzicht wordt goedgekeurd.
Artikel 2
NSB Maarkedal wordt, naar analogie met vorige jaren, gesubsidieerd met een jaarlijkse forfaitaire
toelage van 125 euro.

23.

GOEDKEUREN VAN DE PROGRAMMATIE VOOR DE AVONDMARKT VAN 11 JULI 2019.
Goedkeuren van de voorgestelde programmatie voor de avondmarkt van 11 juli 2019
BESLUIT
Enig artikel
De voorgestelde programmatie mag vastgelegd worden voor de 11 juli avondmarkt.

24.

AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR BUITENGEWONE PROJECTEN 2019
De dienst Vrije Tijd ontving een bijkomende aanvraag voor het bekomen van een subsidie voor
buitengewone projecten.

BESLUIT
Artikel 1:
Er wordt principieel een subsidie voor een buitengewoon project ter waarde van 1.000 euro toegekend
aan Legro, met als contactpersoon
9680 Maarkedal.
Artikel 2:
De subsidie zal pas uitbetaald worden op basis van het nodige bewijsdossier dat door de aanvrager
ingediend wordt bij de dienst Vrije Tijd.
25.

AANMELDING SUBSIDIEPROJECTEN LEADER EN PLATTELANDPLUS ‐ SUBSIDIECOÖRDINATOR
4 projecten zijn aangemeld als subsidieproject bij Leader en PlattelandPlus ‐ bedenkingen bij het
aanwijzen van een subsidiecoördinator
BESLUIT
Artikel 1
Het schepencollege neemt akte van de subsidiedossiers die werden aangemeld bij Leader Vlaamse
Ardennen en PlattelandPlus.
Artikel 2
Er wordt een medewerker aangewezen als subsidiecoördinator. Rekening houdende met de
bemerkingen die zijn gemaakt bij de overweging tot aanduiding van een subsidiecoördinator wordt een
evaluatieperiode van 1 jaar met tussentijdse evaluatie na 6 maanden ingelast om de haalbaarheid van
de combinatie van het takenpakket van subsidiecoördinator met het huidige takenpakket te
beoordelen.

26.

KENNISNAME ADVIES AANKOOP EN PLAATSING BRANDTRAP TE MAARKE‐KERKEM
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het advies in verband met het plaatsen
en leveren van een brandtrap te Maarke‐Kerkem.
BESLUIT
Artikel 1
De aankoop en levering van een hellende trap met bordes wordt gegund aan de firma Goethals,
conform zijn offerte en voor een totaal bedrag van 5.141 euro, inclusief btw.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan preventieadviseur Jo Van Welden.

27.

GOEDKEURING PLAATSING FIETSENREKKEN TE ETIKHOVE
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plaatsen van fietsenrekken op het
Etikhoveplein.
BESLUIT
Enig artikel
Optie 4 te verwerken in een inplantingsplan en tegelijkertijd subsidiemogelijkheden te onderzoeken.

28.

GOEDKEURING AANKOOP SCHUILHUISJES N457.
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aankoop van schuilhuisjes De Lijn
voor het resterende deel van het tracé N457.
BESLUIT

Enig artikel
Er wordt opdracht gegeven om de kosteloze levering en plaatsing van schuilhuisjes door een externe
firma na te gaan, deze firma levert, plaatst en onderhoudt de schuilhuisjes in ruil voor het aanbrengen
van reclame in de schuilhuisjes.
29.

AANVRAAG VAN DOORTOCHT VAN 13E MOLEN CLASSIC VOOR OLDTIMERS DOOR MAARKEDAL EN
BEWEGWIJZERING OP ZATERDAG 1 JUNI 2019.
Tieltse Automobiel Club wenst de 13e Molen Classic voor oldtimers in te richten op zaterdag 1 juni 2019.
Er worden zo een 60deelnemers verwacht. Er is op die dag nog een andere activiteit voorzien, namelijk
de Putters Oostkamp Classic voor wielertoeristen.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating verleend aan de Tieltse Automobiel Club voor het inrichten van de 13e Molen Classic
voor oldtimers, op zaterdag 1 juni 2019 en het bewegwijzeren van het parcours.
De bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig
verwijderd worden. Niet‐naleving wordt beschouwd als sluikstort.
Artikel 2
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan de organisator en aan de lokale politie.

30.

AANVRAAG VOOR TOELATING ORGANISATIE PARK (ING) CONCERT OP VRIJDAG 10 MEI 2019 DOOR
PETE'S PROMOTIONS BVBA.
Pete's Promotions bvba wenst op vrijdag 10 mei 2019 een Park(ing) Concert in te richten.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt toelating gegeven aan Pete’s Promotions,
richten op vrijdag 10 mei 2019.

, om een Park(ing) Concert in te

Artikel 2
Er wordt een tijdelijk politiereglement opgemaakt voor het parkeersvrij houden van de grote parking
achteraan vanaf donderdag 9 mei 2019 en de kleine parking vanaf vrijdagmiddag 10 mei 2019.
Artikel 3
Deze beslissing wordt mede gedeeld aan organisator en lokale politie.

31.

AANVRAAG VOOR EEN AFWIJKING OP DE GELUIDSNORMEN INZAKE PARK(ING) CONCERT OP VRIJDAG
10 MEI 2019.
Pete's Promotions vraagt een afwijking op de geluidsnormen aan voor het Park(ing) Concert op vrijdag
10 mei 2019.
BESLUIT
Artikel 1
Afwijking van de geluidsnormen tot maximaal 100 dB(A) LAeq, 15 min wordt toegestaan voor
onderstaande muziekactiviteit:
Naam vereniging en verantwoordelijke: Pete’s Promotions bvba
Contactgegevens:

Evenement/activiteit + locatie: openluchtconcert op parking achteraan gemeentehuis
Tijdstip: vrijdag 10 mei 2019 vanaf 19.00 uur tot zaterdag 11 mei 2019 om 01.00 uur
Artikel 2
Algemene voorwaarden:
 Toetsen mag aan Cat 3 100 dB(A) LAeq,15min
 duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke
voor het geluidsniveau
 het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten maar niet verplicht.
Bijzondere voorwaarden:
 Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit moet deze kenbaar gemaakt worden aan de bewoners van de
omringende woningen met vermelding van de organisator, het soort activiteit en de uren.
 Het sluitingsuur moet strikt nageleefd worden. Hiertoe wordt een half uur voor sluitingstijd de
muziek stiller gezet en wordt het schenken van dranken beëindigd.
32.

MAATREGELEN TOT BEHANDELEN VAN SCHADEGEVAL
Maatregelen tot behandelen van schadegeval
BESLUIT
Artikel 1
De mazoutverontreiniging die zich op 13 januari 2019 op de grond van
heeft voorgedaan en waarvan wij door de politie in kennis werden gesteld op
voormelde wordt gekwalificeerd als een schadegeval dat valt onder het toepassingsgebied van de
schadegevallenregeling, vermeld in artikel 74 tot en met 82 van het decreet van 27 oktober 2007
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
Artikel 2
De volgende maatregelen ter behandeling van de bodemverontreiniging ingevolge het schadegeval op de
grond vermeld in artikel 1, moeten worden uitgevoerd:









Aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige (meedelen aan de gemeente)
Vastleggen van de contouren van de verontreiniging in de bodem en eventueel in het grondwater
De verontreinigde bodem moet worden uitgegraven onder leiding van een erkend
bodemsaneringsdeskundige
De verontreinigde grond laten afvoeren door een erkende ophaler en laten verwerken in een
centra voor grondreiniging
Van voormelde handelingen dienen de nodige attesten aan het gemeentebestuur te worden
bezorgd
Na de uitvoering van voormelde werkzaamheden dienen de nodige staalnames te gebeuren om
na te gaan of de verontreiniging volledig is weggenomen
Laten opmaken van een evaluatierapport door een erkend bodemsaneringsdeskundige, conform
de richtlijnen van OVAM
De gemeente op regelmatige basis informeren omtrent de uitgevoerde maatregelen

Die maatregelen moeten worden uitgevoerd uiterlijk honderdtachtig dagen na het verzoek (mail 15
februari) tot behandeling van de verontreiniging.
Artikel 3
Na de uitvoering van de maatregelen, vermeld in artikel 2, en uiterlijk honderdtachtig dagen na het
verzoek tot behandeling van de verontreiniging, (vaststelling van het schadegeval); moet, onder leiding
van een erkende bodemsaneringsdeskundige, een evaluatierapport worden opgesteld en ingediend bij
de gemeente en de OVAM.
Artikel 4

De maatregelen, vermeld in artikel 2, kunnen te allen tijde door een beslissing van de burgemeester van
de gemeente aangepast of opgeheven worden.
33.

VRAAG VOOR GEBRUIK VAN HOLLEBEEKPAD VOOR DE RETRO RONDE
De Retro Ronde wou graag langs het Hollebeekpad rijden op 16 juni 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Geeft toelating toelating aan RVVC,
, om het Hollebeekpad op te nemen in zijn Retro
Ronde voor wielertoeristen, op zondag 16 juni 2019. Aan de organisator wordt gevraagd om de nodige
signalisatie en waarschuwingsborden te plaatsen ter hoogte van de toegangspaden van het
Hollebeekpad. Veiligheidshalve zullen de houten paaltjes aan de toegangspaden weg genomen worden.

34.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN
PARK(ING)CONCERT
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een parkingconcert om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van park(ing)concert op 10 mei 2019, georganiseerd door de Pete’s Promotions, zijn de
volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op woensdag 8 mei 2019 van 6 tot 12 uur
 wordt parking Bert (grote parking achter Administratief Centrum) volledig verkeersvrij
gemaakt. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3.
Op vrijdag 10 mei 2019 van 6 tot 24 uur
 wordt parking Bert en de parkeerstrook tegen het voetgangerswegje naar Puttene volledig
verkeersvrij gemaakt. Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3
Op vrijdag 10 mei van 17 tot 24 uur
 wordt de parking aan de zijkant van het Administratief Centrum volledig verkeersvrij gemaakt.
Deze maatregel wordt aangeduid met de verkeersborden E3
Op maandag 13 mei van 6 tot 12 uur
 wordt Parking Bert volledig verkeersvrij gemaakt. Deze maatregel wordt aangeduid met de
verkeersborden E3.
De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van
‐
‐
‐
‐
‐

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie )

‐
‐
35.

Vrije Basisschool Etikhove
Gemeente‐ en OCMW‐personeel

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE VINKENZETTINGEN VAN DE BOOMGAARDVINK
MAARKE‐KERKEM VOOR 2019.
KM De Boomgaardvink vraagt een tijdelijk politiereglement voor hun jaarlijkse vinkenzettingen 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Om redenen van openbare veiligheid dienen volgende politiemaatregelen te worden genomen, telkens
van 7.30u tot 10.30u:
zondag 14, 21 en 28 april 2019
zondag 5, 12, 19 en 26 mei 2019
zondag 9, 16 en 23 juni 2019
zondag 7, 14, 21 en 28 juli 2019
Verboden toegang in beide richtingen voor alle bestuurders:
‐

Hasselstraat van nummer 9 tot 16

Dit wordt gesignaleerd door: Verkeersbord verboden doorgang C3
36.

AANVRAAG VAN DE TOELATING TOT MAKEN VAN EEN KAMPVUUR IN PRIVÉ SFEER, OP VRIJDAG 12
APRIL 2019.
Aanvraag van de toelating tot maken van een kampvuur op vrijdag 12 april 2019.
BESLUIT
Enig artikel
Geeft toelating aan
maken op vrijdagavond 12 april 2019.

37.

, om een kampvuur te

VERZOEK OM FILMPJE "BOER(IN) ZOEKT TOEKOMST" TE PROMOTEN VIA DE GEMEENTELIJKE
COMMUNICATIEKANALEN
Verzoek om filmpje "Boer(in) zoekt toekomst" te promoten via de gemeentelijke communicatiekanalen
Er wordt beslist om niet te gaan op dit verzoek omdat het niet past binnen de bepalingen die zijn
vastgelegd in de afsprakennota over gemeentelijke communicatie.

38.

VERZOEK VAN

Verzoek van

VOOR DE AANLEG VAN PARKEERPLAATSEN OP OPENBAAR DOMEIN

voor de aanleg van parkeerplaatsen op openbaar domein langs

Het college gaat niet in op dit verzoek omdat het een precedent zou scheppen tegenover andere
uitbaters van bedrijven voor horecagelegenheden op het grondgebied.

Namens het college van burgemeester en schepenen
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

«burgAlternatieveNaam1»
«burg»

