Gemeente Kortemark
GEMEENTERAAD
Zitting van 22 februari 2021

OPENBAAR

1. Goedkeuring verslag van de zitting van de gemeenteraad dd. 25 januari 2021.
Toelichting
Het verslag van de vorige zitting dd. 25 januari 2021 dient goedgekeurd te worden
door de gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
2. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de
goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal
vergaderen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn met
live stream voor het publiek en de pers.
Toelichting
Bekrachtiging beslissing burgemeester inzake de goedkeuring van een tijdelijke
politieverordening over het digitaal vergaderen van gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn met live stream voor het publiek en de pers.
Beslissing: Goedgekeurd
3. Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester inzake de
goedkeuring van een tijdelijke politieverordening over het digitaal
vergaderen van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Toelichting
De beslissing van de burgemeester omtrent het digitaal vergaderen van het bijzonder
comité voor de sociale dienst in februari moet bekrachtigd worden door de
gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
4. Kennisname klachten met betrekking tot de tweede wijziging van het
meerjarenplan 2020-2025.
Toelichting
Er worden 2 klachten ingediend vanwege de lijst Eerlijk en Bezorgd betreffende de
aanpassing van het meerjarenplan. De klachten worden ongegrond verklaard.
Beslissing: Ter kennis genomen
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5. RUP Deprez - definitieve vaststelling
Toelichting
De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Deprez, bestaande uit
toelichtingsnota incl. een weergave van de bestaande en juridische toestand
stedenbouwkundige voorschriften
grafisch plan (bestemmingsplan)
register van percelen die in aanmerking komen voor planschade of planbaten
definitief vast.
Beslissing: Goedgekeurd
6. Wegenis in woningbouwproject tussen de Staatsbaan en de Jerome
Debouttestraat (OMV_2020126248): niet-goedkeuring van het ontwerp
Toelichting








De gemeente Kortemark heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen, met dossiernummer OMV_2020126248,
ingediend door Algemene Bouwonderneming Despierre, Nijverheidsstraat 2 te
Houthulst, ontvangen.
Het betreft een aanvraag tot realisatie van een nieuw
groepswoningbouwproject, bestaande uit 9 woningen en een nieuw openbaar
domein, gelegen tussen de Staatsbaan en de Jerome Debouttestraat in Zarren,
zoals voorzien op het plan in bijlage.
De gemeenteraad stelt vast dat de omgevingsvergunningsaanvraag
OMV_2020126248, m.b.t. een project gelegen tussen de Staatsbaan en de
Jerome Debouttestraat, omvattend de bouw van 9 woningen en aanleg van
nieuwe openbare wegenis, geen concreet uitgewerkt wegenisontwerp omvat.
In de mate dat er van een ontwerp van wegenis sprake is, keurt de
gemeenteraad het tracé en ontwerp van de wegenis niet goed.

Beslissing: Goedgekeurd
7. Verkaveling Hyboma Torhoutstraat - goedkeuring wegtracé en opgelegde
lasten
Toelichting
De gemeente Kortemark heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden, met dossiernummer OMV_2020150909, ingediend door
Hyboma, Den Triangel 2, 8610 Kortemark, ontvangen.
Het betreft een aanvraag tot realisatie van een nieuwe verkaveling, bestaande uit 6
loten bestemd voor de bouw van eengezinswonnigen, aan de Torhoutstraat.
De gemeenteraad is bevoegd voor de goedkeuring van het wegtracé en het opleggen
van de lasten.
Beslissing: Goedgekeurd
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8. Goedkeuring overeenkomst studieopdracht rioleringsproject 23583 RWAas in de Firmin Deprezstraat en R001831 Hospitaalstraat (tussen
Ichtegemstraat en Handzamestraat), Handzamestraat 30A-38, zijstraat
Sneppestraat, Firmin Deprezstraat, Processiestraat en Ichtegemstraat 1-8
Toelichting
De gemeenteraad beslist de overeenkomst studieopdracht rioleringsproject 23583,
RWA-as in de Firmin Deprezstraat en en R001831 Hospitaalstraat (tussen
Ichtegemstraat en Handzamestraat), Handzamestraat 30A-38, zijstraat Sneppestraat,
Firmin Deprezstraat, Processiestraat en Ichtegemstraat 1-8 goed te keuren, De
studieopdracht wordt toegewezen aan Studiebureau Jonckheere BVBA, gevestigd te
Koningin Astridlaan 134/5 te 8200 Brugge voor een ereloonfactor fT = 0,69
Beslissing: Goedgekeurd
9. Goedkeuring overeenkomst studieopdracht rioleringsproject 23.549
Verbindingscollector langs de Lichterveldestraat, W217088:
Lichterveldestraat, G19810: Zijstraat Lichterveldestraat huisnummers
110A-118en aanleggen van een fietspad langs de Lichterveldestraat.
Toelichting
Voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Lichterveldestraat met
zijstraatje werd door rioolbeheerder Fluvius een subsidieaanvraag ingediend bij de
Vlaamse milieumaatschappij. Aquafin wenst een verbindingscollector 23.549 aan te
leggen langs de Lichterveldestraat
De gemeente wenst de wegenis in de Lichterveldestraat en het zijstraatje te
vernieuwen met aan aanleg van een fietspad ikv een fietsfondsdossier.
Beslissing: Goedgekeurd
10. Principebeslissing straatnaam m.b.t. de verkavelingsaanvraag
Torhoutstraat.
Toelichting
De gemeenteraad beslist om de straatnaam 'Wallenhoevestraat', voor de nieuwe
verkaveling aan de Torhoutstraat, ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Beslissing: Goedgekeurd
11. Charter Masterplan Toegankelijke haltes.
Toelichting
De gemeente heeft de mogelijkheid om het Charter Masterplan Toegankelijke haltes
te ondertekenen en hierdoor te erkennen dat de toegankelijkheid van de haltes voor
het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van het publiek domein een bepalende
rol spelen om elke inwoner en bezoeker gelijke kansen te geven.
Beslissing: Goedgekeurd
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12. Hogestraat - aanvullend verkeersreglement.
Toelichting
Er is geen lagere school meer in de Hogestraat, alle verkeersborden met betrekking
tot de schoolomgeving zijn weggehaald en het aanvullend verkeersreglement moet
hiervoor aangepast worden.
Beslissing: Goedgekeurd
13. Mededeling van de verslagen en einddocumenten van volgende raden en
overlegstructuren: ouderenadviesraad en cultuurraad
Toelichting
Tijdens de gemeenteraad worden de verslagen en einddocumenten van de
adviesraden meegedeeld aan de raadsleden.
Beslissing: Ter kennis genomen

____________________________________________________________________
Aldus gedaan in zitting van 22 februari 2021:

Algemeen Directeur
Sara De Meyer

Burgemeester
Karolien Damman
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