COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST ZITTING 04/03/2019

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
1.

Goedkeuring notulen van de zitting d.d. 25/02/2019

2.

Sociale media visie en aanpak

3.

Overeenkomst met het Rode Kruis Bredene inzake het leveren van preventieve diensten.
Goedkeuring

4.

Goedkeuring organisatie buitenspeeldag.

5.

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de kamer van Volksvertegenwoordigers
en het Vlaams parlement van 26/05/2019. Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst als
burger van de huidige lid-staten van de Europese Unie voor de verkiezing van het Europees
Parlement

6.

Organisatie van een carnavalstoet op 20/04/2019. Toelating. Vaststelling van een tijdelijke
politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer op openbare wegen
in de gemeente

7.

Parkeerdruk Fritz Vinckelaan. Voorstellen en voorstel voor het opheffen en opnieuw
vaststellen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen
(Fritz Vinckelaan en Louis Vander Schaeghestraat)

8.

Gemeentelijke verkeerscommissie. Vertegenwoordiging van de politieke fracties.

Erwin Feys, schepen
9.

Gemeentelijk patrimonium. Afsluiten nieuwe huurovereenkomst gemeente Bredene-Orange
Belgium nv inzake het plaatsen en uitbaten door laatstgenoemde contractant van
telecominstallaties op het domein van het gemeentelijk sportcentrum

10.

Openbare werken. Afkoppelen collectorennetwerk Bredene/De Haan (project nr. 21.740B).
Omgeving wijkpaviljoen Staessenstraat. Toestaan aan nv Aquafin van erfdienstbaarheden voor
algemeen nut over het perceel, kadastraal bekend 1° afdeling, sectie A, nr. 368 B4.
Aanstelling notaris.

11.

Feestmateriaal. Overname mobiel podium van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene.
Akkoord

12.

Rioleringen. Project W218106 - Riolerings- en bestratingswerken Dorpsstraat, tussen Landweg
en Zandstraat en Landweg. Akkoord voorontwerp.

13.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het uitvoeren van
nivelleringswerken tijdens het jaar 2019

14.

Toelating voor het berijden van het strand en de toegangswegen voor het aanvoeren, opslaan,
afbreken en wegvoeren van strandcabines tijdens het zomerseizoen 2019

15.

Fluvius. Verplaatsen MS-kabels Duinenstraat - Domein WZC Jacky Maes. Wegvergunning

16.

Verkeerssignalisatie. Gunning van de opdracht van levering van gele plooibakens

17.

Organisatie van een boks meeting op 22/04/2019 in samenwerking met Boxing Team Houtland

18.

Goedkeuring inschakeling vrijwilliger terreinverzorging

Alain Lynneel, schepen
19.

Kennisneming van het verslag van de vergadering van het directiecomité van het Autonoom
Gemeentebedrijf Bredene d.d. 13/02/2019

20.

Prijs Cultuurraad Bredene 2018

21.

Aanduiden van de afgevaardigden van het gemeentebestuur in het beheersorgaan
gemeenschapscentrum. Voorstel

22.

Toelating tot herdenking laatste operationele vlucht Sea King-reddingshelikopter

23.

Milieu- en recyclagepark. Gunning van de opdracht van levering van een houthakselaar

24.

Gemeentelijke medewerking en organisatie Kom Grasduinen 04/08/2019

Kristien Vanmullem, schepen
25.

Organisatie activiteiten voor de jeugd tijdens de paasvakantie. Goedkeuring

26.

Gemeentelijke speelpleinen: aankoop en plaatsing doorgroeimatten

Kristof Vermeire, schepen
27.

Deelname van de bibliotheek aan de mediawijze campagne De aprilvissers van Linc vzw

28.

Organisatie personeelsfeest op 29/0/2019. Goedkeuring en toewijzing van de opdrachten.

29.

Bibliotheek. Kennisneming pensionering van een deeltijds administratief assistent per
01/08/2019

Eddy Gryson, schepen
30.

Organisatie van een netwerkevent rond welzijn in Bredene voor professionelen en
middenveldorganisaties

31.

Goedkeuring van facturen exploitatiebudget - lijst 36-37 /2019

32.

Goedkeuring van facturen investeringsbudget - lijst 38 /2019

33.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier belasting op de tweede verblijven aanslagjaar 2018 - generatie 09

34.

Aanvraag taxibons door Gabby Hellemans

Steve Vandenberghe, burgemeester-voorzitter
35.

Toelating bezetten openbaar domein met foodtruck in de Fritz Vinckelaan t.h.v. handelszaak
'ANDRS' op zaterdag 09/03/2019 n.a.v. de voorstelling van een nieuwe collectie. Vaststelling
van een tijdelijke politieverordening houdende beperkende maatregelen inzake het verkeer.

36.

Vorderingen en geschillen. Uitvoeren onderhoudswerken Blutsyde Park overeenkomstig
bosbeheersplan, opgemaakt door vzw Bosgroep. Vandamme Peter-Baert Christel versus VME
residentie Zeebos, VME residentie Blutsijde Promenade, VME Blutsijde Park en gemeente
Bredene. Oproep verschijning vredegerecht op 11/03/2019. Aanstelling raadsman

