
 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 25/04/2019 

 
Lijst van de besluiten 

 

 
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 25 april 2019 werden volgende beslissingen 
genomen:

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
2. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het aanduiden 

van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen 
 

3. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de 
provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de 
provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 

 
4. Goedkeuren van het bestek en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  betreffende de opdracht van werken: 
herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum Brugge: fase 2 aanpassen gelijkvloers en 
eerste verdieping  (lot ruwbouw en voltooiing, elektriciteit, hvac en sanitair) 

 
5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze  betreffende de opdracht van levering 

voor de aankoop van topografische meettoestellen voor de meetploeg van de dienst 
COOP - PH Boeverbos 

 
6. Verlenen van machtiging tot de verkoop van een deel van perceel voor het plaatsen van 

een hoogspanningscabine en het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de 
ondergrondse leidingen in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem 

 
7. Verlenen van machtiging tot verkoop van een strook grond ter hoogte van het 

bufferbekken op de Kerkebeek te Zedelgem 
 

8. Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Damme voor de inrichting 

en uitbreiding van de groene as "de Abdijenroute" 
 

9. Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel te Brugge, domein Fort van Beieren 
 

10. Verlenen van machtiging tot verkoop van een restperceel langs de Frontzate te Diksmuide 
 

11. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de aanleg van een gecontroleerd 
overstromingsgebied op de Geluwebeek te Wervik en Menen 

 
12. Goedkeuren van de wijziging van de jurysamenstelling van het subsidiereglement 

"Grensoverschrijdende uitwisselingen" 
 

13. Kennisgeving van de overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid  
 

14. Intrekking van het besluit van de provincieraad van 21 juni 2018 omtrent de definitieve 
vaststelling van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening, voor 
zover dit het deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft 

 
15. Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 

kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voor zover 
dit het deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft  
 
 
 



 
 
 
 

 
16. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal reglement betreffende het 

jeugdkamperen in de provinciedomeinen 
 

 

 

 
 


