
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van maandag 10 mei 2021 om 13.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, schepen

Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. GOEDKEURING AANREKENINGEN

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen/bestelbonnen. Het betreft uitgaven 
waarvan het budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:
• Lijst G/2021/59 voor een bedrag van 66.558,84euro

3. GOEDKEURING AANREKENINGEN

De financiële dienst verzoekt de goedkeuring van aanrekeningen. Het betreft uitgaven waarvan het 
budgethouderschap aan het college van burgemeester en schepenen toekomt.
Volgende aanrekeningen worden vastgesteld:
• Lijst G/2020/211 voor een bedrag van 735.035,16 euro
• Lijst G/2021/61 voor een bedrag van 55.396,43 euro
• Lijst O/2021/48 voor een bedrag van 1.607,08 euro
• Lijst G/2021/62 voor een bedrag van 31.335,00 euro

4. VORMGEVING EN DRUKWERK PUBLIEK: GOEDKEURING GUNNING

De opdracht 'redactiebegeleiding, grafische vormgeving, drukklaar maken, drukken en leveren van het 
gemeentelijk infomagazine Publiek' wordt gegund.  

5. VERLENEN VAN EEN GRAFCONCESSIE OP DE BEGRAAFPLAATS VAN NUKERKE

Het bestuur ontving op 26 april 2021 een aanvraag tot het bekomen van een dertigjarige grafconcessie 
op de begraafplaats van Nukerke.
Deze aanvraag wordt goedgekeurd en er wordt een grafconcessie voor 2 personen voor een termijn van 
dertig na elkaar volgende jaren toegestaan op de begraafplaats van Nukerke mits de naleving van de 
vooropgestelde voorwaarden.



6. GOEDKEURING VOOR HET HERSTELLEN VAN DE RIOLERING IN DE GIETERIJSTRAAT

Bij werken aan het voetpad in de Gieterijstraat is opgemerkt dat de riolering in slechte staat is. Het 
college keurt de nodige herstellingswerken goed.

7. TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BOSTERIJSTSTRAAT

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende het invoeren van snelheidsremmende 
maatregelen in de Bosterijststraat. 

8. TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BALOISE BELGIUM TOUR

Goedkeuren van een tijdelijk politiereglement betreffende het nemen van voorzorgsmaatregelen om de 
veiligheid van het verkeer op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te 
verzekeren naar aanleiding van de doortocht en aankomst van de wielerwedstrijd Baloise Belgium Tour 
op woensdag 9 juni 2021.

9. AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN DE OPENLUCHT ZOMERBAR BIEREFLUITER IN DE LA 
SALETTESTRAAT IN DE WEEKENDEN VAN MEI, JUNI EN JULI 2021

Goedkeuring voor het openen van de openlucht Zomerbar Bierefluiter in de La Salettestraat in de 
weekenden van mei, juni en juli 2021

10. GOEDKEURING VAN EEN AANVRAAG TOT ORGANISATIE VAN EEN ONLINE ACTIVITEIT VAN DE CHIRO 
SCHORISSE

Er wordt toelating verleend aan de aanvrager voor het inrichten van een online activiteit op een nog 
later te bepalen tijdstip onder voorwaarde van de op dit moment geldende maatregelen.

11. KENNISNAME RAPPORTAGE HANDHAVING

Er wordt kennis genomen van de rapportage handhaving. 

12. OMGEVINGSMELDING OMV_2021073210

Er wordt akte genomen van de omgevingsmelding voor het verbouwen van een woning. Deze melding 
heeft betrekking op een perceel gelegen te Pontstraat 21 te Maarkedal, MAARKEDAL 2de AFD 
(Nukerke), sectie A, nr(s) 376 L.

13. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021044888

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning betreffende het aanleggen van een poel 
die op 11/03/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt vergund mits de 
naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Dostestraat zn met als kadastrale 
omschrijving MAARKEDAL 4de AFD (Schorisse), nr(s) 0751.

14. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021011242

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning betreffende het slopen van een stal en 
het oprichten van een halfopen eengezinswoning die op 19/03/2021 werd opgeladen en ingediend op 
het omgevingsloket, wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wijmierstraat z/n te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 3 AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 936 E.



15. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2021011173

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning betreffende het oprichten van een 
halfopen eengezinswoning die op 19/03/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, 
wordt vergund mits de naleving van de voorwaarden.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Wijmierstraat z/n te 9680 Maarkedal, en met 
als kadastrale omschrijving, MAARKEDAL 3 AFD (Maarke-Kerkem), sectie A, nr(s) 936 E.

16. OMGEVINGSVERGUNNING OMV_ 2021034520

De aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning betreffende het herbouwen van een 
eengezinswoning die op 05/03/2021 werd opgeladen en ingediend op het omgevingsloket, wordt 
vergund mits de naleving van de voorwaarden.
De aanvraag heeft betrekking op een perceel met als kadastrale omschrijving MAARKEDAL 1ste AFD 
(Etikhove), sectie B, nr(s) 0018 D2.

Namens het college van burgemeester en schepenen

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris 
algemeen directeur burgemeester
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