COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 17 FEBRUARI 2021
BESLUITENLIJST

INTERNE ZAKEN - PERSONEEL
1. Oppensioenstelling van een contractueel personeelslid vanaf 1 april 2021.

Het college aanvaardt de oppensioenstelling van een technisch assistent D1-D3 voor de dienst
grondgebiedzaken vanaf 1 april 2021.

INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT
1. Kennisgevingen

FINANCIËLE ZAKEN
1. De overdracht van investeringskredieten en financiering (2020 naar 2021)

Het college is bevoegd om de lopende investeringsprojecten over te dragen naar een volgend
boekjaar van het meerjarenplan. Het college keurt de lijst goed.

VRIJE TIJD - SPORT
1. Aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex te Galmaarden: goedkeuring definitieve
oplevering

De opdracht Aanleg van een kunstgrasveld op het sportcomplex te Galmaarden wordt definitief
opgeleverd.
2. Doortocht Toeristische motorrit Mcc Rainbringers op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april 2021

Het college geeft toestemming om op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 april 2021 een
toeristische doortocht van een motorrit te organiseren op het grondgebied van Galmaarden, indien
de covid-19-maatregelen dit toelaten.
3. Aanvraag voor de organisatie van een wielerwedstrijd Provinciaal Kampioenschap voor elite zonder
contract en beloften op zondag 11 april 2021 te Galmaarden

Het college geeft toestemming om op zondag 11 april 2021 een wielerwedstrijd te
organiseren, indien de covid-19-maatregelen dit toelaten.
4. Aanvraag voor de organisatie van een wielerwedstrijd voor Juniores op zaterdag 24 april 2021 te
Galmaarden

Het college geeft toestemming om op zaterdag 24 april 2021 een wielerwedstrijd te
organiseren, indien de covid-19-maatregelen dit toelaten.

GRONDGEBIEDZAKEN - MILIEU
1. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - OPENBARE WERKEN
1. Wegen- en rioleringswerken project Statiestraat: behoud bovengronds net kabeltelevisie,
laagspanning elektriciteit en openbare verlichting in de Muylebeekstraat (deel tussen Statiestraat en
spoorweg) en Kramerijk

Het college neemt kennis van het besprekingsverslag van 10 februari 2021 betreffende het
wegenis -en rioleringsproject Statiestraat, opgemaakt door Sweco, waarin wordt vermeld dat er
zich wegens plaatsgebrek een probleem stelt voor de aanleg van de ondergrondse nutsleidingen
(kabeltelevisie, laagspanning en openbare verlichting) in de Muylebeekstraat en Kramerijk en
beslist op voorstel van Fluvius om het bovengronds net te behouden in de Muylebeekstraat (deel
tussen Statiestraat en spoorweg) en Kramerijk.
2. Vraag tot plaatsen van extra bord “graag traag” voor het zijstraatje van de Gobzakstraat

Een bewoner van de Gobzakstraat stelt de vraag of het niet mogelijk is om in het begin van het
doodlopende zijstraatje van de Gobzakstraat een extra bord "graag traag" of "spelende kinderen"
te zetten.
Het college is van mening dat het bord aan het begin van de Gobzakstraat voldoende
gebiedsdekkend is en beslist geen extra bord te plaatsen.
3. Vraag tot uitvoeren van de nodige snoei- en opkuiswerken in de tuin oude Pastorie te Galmaarden
Kammeersweg

In de tuin van de Oude Pastorie, Kammeersweg te 1570 Galmaarden, worden de nodige nodige
snoei- en opkuiswerken uitgevoerd. Alle bomen die dichter dan 2 meter bij de perceelsgrens
staan, dienen te worden weggehaald.
4. Voorstel: aanvullend reglement betreffende het regulariseren van borden C31 en onderbord
uitgezonderd plaatselijk verkeer op de Langestraat ter hoogte van het kruispunt met de HeystraatLangestraat (Spieringen)

Voor het plaatsen van de borden C31 en zijn onderborden op het kruispunt van de Langestraat
met de Langestraat-Heystraat (Spieringen) werd destijds geen aanvullend reglement opgemaakt.
De dienst openbare werken zal dit aanvullend reglement opmaken ter regularisatie.
Het college zal dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.
5. Voorstel: aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een oversteekplaats voor
voetgangers aan de bushalte “De Zwaluw” en verwijderen van de oversteekplaats ter hoogte van het
Oudstrijdersplein op de Ninoofsesteenweg te Vollezele.

De mogelijkheid voor het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van
de bushalte werd voorgelegd aan het Agentschap Wegen & Verkeer. AWV gaat hiermee akkoord
op voorwaarde dat de oversteekplaats ter hoogte van het Oudstrijdersplein kan worden verwijderd
gezien deze oversteekplaats weinig wordt gebruikt en er op korte afstand nog een oversteekplaats
ligt.
6. Voorstel: aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van verkeersborden F99c "Verkeer op
wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters" op de Repingestraat
en de Hulstraat te Vollezele ter hoogte van de doorgang aan het Robijnsbos

Het Robijnsbos kent veel doorstromend verkeer. Deze deels private weg is niet geschikt voor
regelmatige doorgang van vracht- en bestelwagens. Het college wenst de doorgang te verbieden
door middel van het aanbrengen van de nodige verbodsborden. Het college zal dit voorstel
voorleggen aan de gemeenteraad.
7. Wegen- en rioleringswerken zijweg Repingestraat 44 ten behoeve van verkaveling Decrem – Smet:
opeising gestelde borgtocht en afsluiten dossier

Van de wegen- en rioleringswerken in de zijweg van Repingestraat 44 ten behoeve van
verkaveling Decrem – Smet eist het college de gestelde borgtocht op met afsluiting dossier en
uitvoeren van de noodzakelijke wegeniswerken
8. Vraag voor enkele geschikte locaties voor het plaatsen van een pluviometer in het kader van een
rioleringsstudie

Op 3 plaatsen in de gemeente wil Aquafin nv in samenwerking met Fluvius pluviometers plaatsen
in het kader van een rioleringsstudie.
Het college stelt de scholen GBS Galmaarden, GBS Tollembeek en GBS Vollezele voor.
9. Kennisgevingen

GRONDGEBIEDZAKEN - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de gemeente Galmaarden voor het
kappen van één verwilderde boom tegen de perceelgrens gelegen Hoogstraat 6

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de gemeente Galmaarden
voor het kappen van één verwilderde boom tegen de perceelgrens op een perceel gelegen
Hoogstraat 6.
2. Aanduiden instrumenterende ambtenaar naar aanleiding van een gratis grondafstand opgelegd in
een omgevingsvergunning

Het college stelt notaris Stadsbader aan voor de opmaak van een akte grondinname voor de
realisatie van de rooilijn in de Steenstraat, hoek Oudstrijdersplein 24.
3. Verlenen van een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest aan mevrouw Annick Van
Eenaeme, Koning Albert-I-laan 37, 8370 Blankenberge voor het groter maken van raamopeningen en
de realisatie van een kangoeroewoning aan de gesloten hoeve gelegen Matteketse 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig
attest af voor het maken van een kangoeroewoning en het groter maken van raamopeningen aan
de gesloten hoeve gelegen Matteketse 1
4. Aanvraag van een omgevingsvergunning door BVBA De Spiegeleer - Hermans voor het uitbreiden
en verbouwen van de bestaande ééngezinswoning naar een meergezinswoning met 3 woonentiteiten
op een perceel gelegen Bertelbeek 2: advies in het kader van beroep bij de deputatie

Het college weigert een omgevingsvergunning aan BVBA De Spiegeleer - Hermans voor het
uitbreiden en verbouwen van de bestaande ééngezinswoning naar een meergezinswoning met 3
woonentiteiten op een perceel gelegen Bertelbeek 2.
5. Aanvraag van een omgevingsvergunning door de heer Marc Tielemans voor het wijzigen van de
functie van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf naar tuinaanlegbedrijf op een perceel gelegen
Vollezelestraat 38: advies in het kader van beroep bij de deputatie

Het college verleent een advies aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie over het
beroep over de weigering van een omgevingsvergunning aan de heer Marc Tielemans voor het
wijzigen van de functie van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf naar tuinaanlegbedrijf op een
perceel gelegen Vollezelestraat 38.
6. Aktename van de melding van de algemene bouwonderneming Boschmans en zonen BVBA voor
een bronbemaling bij het oprichten van een woning met kelder gelegen Nemerkendries 23A

Het college neemt kennis van het besluit van de gemeentelijke Omgevingsambtenaar van 5
februari 2021 waarbij hij akte neemt van de melding voor een brombemaling bij het oprichten van
een woning met kelder gelegen Nemerkendries 23A.
7. Verzoek van de heer André Walravens tot opname van een bijgebouw gelegen Begijnhofstraat 16
als ‘geacht te zijn vergund’ in het vergunningenregister

Het bijgebouw bij de woning Begijnhofstraat 16 wordt opgenomen als “geacht te zijn vergund” in
het vergunningenregister.
8. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Stijn en Veerle Vanimpel Vandeveire voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen
Stationsstraat 135B

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Stijn en Veerle Vanimpel
- Vandeveire voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen verband op een perceel
gelegen Stationsstraat 135B.
9. Verlenen van een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Dirk en Carine Van Pevenage De Wit voor het verbouwen van een ééngezinswoning - vernieuwen van het dak op een perceel
gelegen Groenstraat 34

Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Dirk en Carine Van
Pevenage - De Wit voor het verbouwen van een ééngezinswoning - vernieuwen van het dak op
een perceel gelegen Groenstraat 34.
10. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer Ronny Mathieu voor het
bijstellen van de verkaveling met betrekking tot de woning, het bijgebouw en de verhardingen op een
perceel gelegen Geraardsbergsestraat 60.

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer Ronny Mathieu voor
het bijstellen van de verkaveling met betrekking tot de woning, het bijgebouw en de verhardingen
op een perceel gelegen Geraardsbergsestraat 60.
11. Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: kennisname voorontwerp

Het college neemt kennis van het voorontwerp van het provinciaal beleidsplan Ruimte VlaamsBrabant.
12. BSO - Providentia: realisatie van 10 wooneenheden gelegen Oudstrijdersplein: kennisname

Het college neemt kennis van het voorontwerp van verslag over de plenaire vergadering van 26
januari 2021 met betrekking tot de bouw van 10 woongelegenheden door Providentia ter hoogte
van het Oudstrijdersplein 26.
13. Verlenen van een gedeeltelijke omgevingsvergunning aan de heer en mevrouw Benediekt en Steffi
Muylaert-Gelein - Van Severen voor het inrichten van de achtertuin op een perceel gelegen
Bruinsbroekstraat 22C

Het college verleent een gedeeltelijke omgevingsvergunning aan de heer Benediekt MuylaertGelein en mevrouw Steffi Van Severen voor het inrichten van de achtertuin op een perceel
gelegen Bruinsbroekstraat 22C.
14. Verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de heer Philippe Brynart voor het
oprichten van een bijgebouw na het slopen van het bestaand gebouw op een perceel gelegen
Molenstraat 61

Het college verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan De heer Philippe Brynart voor
het oprichten van een bijgebouw na het slopen van het bestaand gebouw op een perceel gelegen
Molenstraat 61.
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