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Afrrezig:

De voorzitter opent de vergadering
om í6u00.

1.1.

2019/CBS/137 - Goedkeurin

zittin 30

nuari 20í9

Het verslag van het college van
burgemeester en schepenen van
30januari 2019 wordt goedgekeurd.

1.2.

201 9/CBS/430

14 Íebruari 2019

geschorst. De voozitter van
.?_"_.jqilg.*ordt
de gemeenteraad stelt de agenda
van 14 februari 20í9 vast.
voor de gemeenteraad

Punt 2. Landbouw & tuinbouw

2.1.

2019/CBS/343 - Erosiewerken
Borrestraat
Principiële beslissing verdere
opstart erosiewerken aan de Borrestraat.

Punt 3. ICT en digitalisering

3.í.

zitti

20í9/cBs/463 - Opname en verurerking
van de raadzittingen in functie van
het

ln dit punt wordt het standpunt
en het pran van aanpak bevraagd
aan het corege.

Punt 4. Administratieve organisatie

Í;1ir""3?J3í"8st477'

Toekennen compensatie wedde
bursemeester wesens verries

1t9
De Viersch aar.1
8570 Anzegem
Tel 056 69 44 40
info@anzegem.be

schepenen
College van burgemeester en
Publicatieverslag

EN

aanvulling van wedde ingevolge
vezoek van de burgemeester tot
Het college neemt aKe van het
inkomensVerlies.

Punt 5. Lokate economie

5.1.

veruallen

201 9'C8S/366

die ouder z'rjn dan 18 maand
is om Anzegembonnen in te wisselen
Een handelaar vraagt of het mogelijk
van de bon'
na het verstrijken van de geldigheidsdatum

Punt 6. Senioren en gezln

6.í.

Dienstencentrum in
vragen tot opstart van een Lokaal
n.a.v.
20í9/CBS/458'Advies

van een lokaaldienstencentrum
vragen tot advies bij de ev. oprichting
Het lokaal bestuur ontving twee

Punt 7. lnternationale solidariteit
,

Punt 8. Groenonderhoud'en Parken
8.í.

2019rGBSr418

'

raming,

Leveren

en uit te

vooriaarsbeplanting 20í9
ondern emens

-

een

technische beschriiving'

voorjaarsbeplanting via aanvaarde
voor de aankoop van bijkomende
De orocedure wordt opgestart
waarde)'
ài Jsópo'à"nt beperne

á""tïlï"t"*À

8.2.
besch

rond voor zomerbloemen
201grCBS/437' AankooP Potg
re en uit te nodigen

20í9 - Goedkeuring technische

raminq,

plaatsingsprocedure en de uit te nodigen
beschr'rjving' de raming , de
Het college keurt de technische
in te dienen
ondernemers om een offerte

Punt 9. Financiën
9.í.

201g/CBS/í38

ondernemers

2t9
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Het college keurt het bestek nr.20191155, de raming, de plaatsingsprocedure, de uit te nodigen
ondernemers en de uiterste termijn tot het indienen van een offerte goed.

Punt 10. Cultuur

í0.í.

20í9/CBS/455 - Huuraanvraag feesEaalde Stringe

Een organisatie vraagt toestemming om feestzaal de Stringe te huren.

Punt I 1. Jeugd

11.1.

20í9ICBS/472 -'Leefrneek Chiro Anzegem

-

lokalen De Wortel

Chiro Anzegem (Bram Lippens - Steenbrugmolenstraat 11, 8570 Anzegem) vraagt om tijdens hun
leefweek van 10 tot 17 februari 2019 te overnachten in tenten achter lokaal De Wortel.

Punt 1 2. (Buitenschoolse) kinderopvang

12.1.

2019/CBS/224 - Prikkeldag Kinderopvang en Huis van het Kind

Op dinsdag 12 maarl2019 organiseert vzw Dag van de Zorg samen met alle kinderopvangkoepels en
met Kind & Gezin een'Prikkeldag Kinderopvang & Huizen van het Kind'. De Buitenschoolse
Kinderopvang en Huis van het Kind wil hieraan deelnemen met een actie. Alle zorginitiatieven werken in
de week van 11 tot 17 maart rond het thema brein. Huis van het Kind biedt aan alle kinderen in de
opvang een gezond vieruurtje aan. Het aanbod van activiteiten in de kinderopvang zal volledig in het
teken van gezondheid staan.

12.2.

2019/CBS/4í7 - Oproep: Expeditie Zorg!

De Buitenschoolse Kinderopvang wildeelnemen aan de'Expeditie Zorgt', georganiseerd doorWSG.

12.3.

20í9/CBS/440 - Pyamadag in de kinderopvan

De Buitenschoolse Kinderopvang wil deelnemen aan

de nationale Pyamadag van Bednet

op vrijdag í 5

maart.

12.4.

2019/CBS/494 - Nationale staking í3/02

Op woensdag 13 februari wordt er een nationale staking aangekondigd. De Buitenschoolse Kinderopvang
is op die dag open zoals op andere schooldagen. Uitgezonderd de kinderen van Het Bollebos en vbs

Heirweg kunnen een volledige dag terecht in kc Schildpad. Dit doordat deze scholen een schoolvrije dag
hebben die bij aanvang van het schooljaar werd doorgegeven aan het gemeentebestuur.

Punt 13. Personeel

í3.í. 2019/CBS/í40 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelilks perconeelsbeheer
Gelet op artikel 170 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt dat de algemeen directeur aan het hoofd
van het personeel staat, bevoegd is voor het dagelijks personeelsbeheer en rapporteert aan het college
van burgemeester en schepenen dat op 5 februari 2019 volgende besluiten van de algemeen directeur
inzake het dagelijks personeelsbeheer werden genomen en deze hierna ter kennisgeving worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
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Punt 14. Burgerlijke stand en Burgerzaken

14.1.

2019/CBS/292 - Verkiezinsen 26 mei 20í9 - cateri ng

Er moeten personeelsleden aangeduid worden om de catering te voozien voor de verkiezingen van 26
mei 2019.

14.2.

20í9/CBS/392 - Huisnummering meergezinswoning Vichteplaats

í8

Toekennen huisnummers aan een nieuwe meergezinswoning aan de Vichteplaats 18

Punt 15. Afval en recyclageparken

í5.1.

20í9/CBS/473 - Papier en karton inzamelen door een school

Een school vraagt toelating om papier in te zamelen.

Punt 16. Mobiliteit en verkeersveiligheid

16.í.

20í9/CBS/399 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag í0 maart 20í9 - Parking Kleine Kluis
- bevoorrading 9e Ename Classic

langs de Kortenberg

Tijdelijk verkeersreglement - zondag 10 maart 2019 - Parking Kleine Kluis langs de Kortenberg
bevoorrading 9e Ename Classic

-

16.2. 20í9/C85/446 - Vaststellen aanvullend verkeercreglement strekkende tot het plaatsen van
een STOPteken thv de Kerkdreef en de uitgang van het Bekaertplein (parking 't Spey)
Vaststellen aanvullend verkeersreglement strekkende tot het plaatsen van een STOPteken thv de
Kerkdreef en de uitgang van het Bekaertplein (parking 't Spey)

í6.3. 20í9/CBS/459 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement strekkende tot het invoeren van
een parkeerverbod in de Landergemstraat tussen de bibliotheek en insteek naar De Wortel
Vaststellen aanvullend verkeersreglement strekkende tot het invoeren van een parkeerverbod in de
Landergemstraat tussen de bibliotheek en insteek naar De Wortel

Punt 17. Omgeving

17.1.

20í9/CBS/415 - Schrapping risicogrond Sterhoek 3

Schrapping percelen uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden (percelen met vergunning met
activiteiten met een verhoogd risico op bodemverontreiniging) op basis van de gemotiveerde verklaring
van een erkend bodemsaneringsdeskundige.

17.2.

20í9/CBS/420 - Teruggave waarborg voetpad dossier 10912018

Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van het beëindigen van bouwwerken - dossier
109/2018

Punt 18. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening

í8.í.

20í9/CBS/389 - Teruggave borgtocht stedenbouwkundige vergunning B,120161252

4t9
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Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van het beëindigen van bouwwerken - dossier

252t2016

18.2.

2019/CBS/390 - Teruggave borgtocht stedenbouwkundige verg unnins 8/2016/í39

Teruggave waarborg openbaar domein naar aanleiding van het beëindigen van bouwwerken - dossier
139t2016

Punt 1 9. Omgevingsdossiers

19.í. 20í9/CBS/401 - Prolect OMV_20í8í3í408 -0,120181187 - verbouwen en uitbreiden
eengezinswoning tot dokterspraktijk met appaÉement, gelegen Beukenhofstraat 32 8570
Anzegem
Beslisssing OMV_2018131408 - verbouwen en uitbreiden eengezinswoning tot dokterspraktijk met

appaftement

19.2. 20í9/cBS/42í - Project OMV OMV_2018122147 -0,120181179 voor uitvoeren gevelwerken:
garagepoort vervangên door voordeur, een muur plaatsen en de voorgevel afwerken in hout,
gelegen Goed Ter Motestraat 35 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de aÍdeling, sectie B,
nummer 0467D.
Beslissing in omgevingsaanvraag Project OMV OMV_2018122147 - 0.120181179 voor uitvoeren
gevelwerken: garagepoort vervangen door voordeur, een muur plaatsen en de voorgevel afwerken in
hout, gelegen Goed Ter Motestraat 35 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie B,
nummer 0467D.

í9.3. 2019/CBS/423 - Project OMV_2018í 32342 - 0,120181192 - voor bouwen van een halfopen
woonhuis en afzonderlijk bijgebouw, gelegen Elstweg í0A - 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
3de afdeling, sectie A, nummêr 0í43G 3.
-

Omgevingsvergunning Project OMV_20181 32342 0,120181192 - voor bouwen van een halfopen
woonhuis en afzonderlijk bijgebouw, gelegen Elstweg 10A - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de
afdeling, sectie A, nummer 0143G 3.

19.4. 20í 9/CBS/424 - Project OMV_20í 8í 29252 - 0,120181193 voor aanleg van een bioalembad
met technische ruimte, gelegen Harelbekestraat 33 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 5de
afdeling, sectie A, nummer 0347L.

-

Project OMV_2018129252
0.120181193 voor aanleg van een biozwembad met technische ruimte,
gelegen Harelbekestraat 33 8570 Anzegem

í9.5.

20í9/CBS/492 - Project OMV-20í8089221-8t2018t134- Bouwen van twee woningen Pastoor Verrieststraat - advies college inzake beroep weigering
Het college neemt een beslissing inzake Project OMV-2018089221 - B,120181134.

Punt 20. Erediensten

20.1.

20í9/CBS/482 - Kennisname notulen kerkraad d.d.21januari 2O1g - kerkfabriek Sint-

Stefanus
Kennisname beslissingen kerkraad van Vichte (St-Stefanus) d.d. 21 januari 2019

519
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Punt 21. Sport

21.1.

20í9/CBS/485 - Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix

wielrennen

-

Belgisch Kampioenschap

Het college beslist - naar analogie met vorige jaren, in geval inwoner en profwielrenner Sep Vanmarcke,
de wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen (7 april), Parijs-Roubaix (14 april), het Belgisch
Kampioenschap (30 juni) en of het wereldkampioenschap (29 september) wint, een feestelijke ontvangt te
organiseren t.h.v. het supporterslokaal in Anzegem. Hiertoe worden telkens twee gratis vaten pils
geschonken aan de supportersclub Sep Vanmarcke (contactpersoon: Wesley Vandevijvere).
P

unt 22. Feestelijkheden

22.1.

2019/CBS/486 - Ondersteuning Ommegangsfeesten 2019 - Vichte

Er wordt logistieke ondersteuning toegekend aan Vichte on the Rocks op zaterdag 6 juli 2019.

Punt 23. Onderwijs

23.1.

20íglG85/467 - Stage student lichamelijke opvoeding - gemeenteschool Vichte

Een student lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie vraagt een stage te doen in het gemeentelijk
onderwijs.

Punt 24. Communicatie & inspraak

24.1.

20í9/CBS/í39 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

24.2.

2019/CBS/í41 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

Raadsleden hebben het recht om documenten op te vragen. Deze opvraging wordt ter kennis genomen
en goedgekeurd door het college.

24.3.

2019/CBS/456 - Inspraak opmaak meerjarenplan

Bij de opmaak van het meerjarenplan kan het college beslissen om ook de inwoners hun zegje te laten
doen.

Punt 25. Openbare werken

25.1.

20í9/CBS/397 -Zalerdag 9 en zondag í0 maart 2019 - Vlaamse PijlvoorwieleÉoeristen -

Sint-Trudgtrappers
Zalerdag 9 en zondag 10 maart 2019 - Vlaamse Pijl voor wielertoeristen - Sint-Trudotrappers

25.2.

20í9/CBS/398 - Zondag 10 maart 20í9

Zondag 10 maart 2019

25.3.

-

-

9e Ename Classic (cyclotoeristische tocht)

9e Ename Classic (cyclotoeristische tocht)

20í9/CBS/402 - Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 23 maart 20í9

Anzegep

-

jaarlijkse fuif

-

Ghiro
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Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 23 maarl2019

29.4.

-

Chiro Anzegem

-

jaarlijkse fuif

2019/CBS/403 - Zaterdag 23 en zondag 24 maarl2019 - Stijn Streuvelsrally voor

wieleÉoeristen
Zaterdag 23 en zondag24 maart2019 - Stijn Streuvelsrally voorwielertoeristen

25.5.

20í9/CBS/404 - Zaterdag 23 maarl20í 9 - Dwarc Door Vlaanderen Gyclo

Zaler dag 23 maarl 201 I

25.6.

Dwa rs Door Vlaan

20í9/CBS/405 - Zondag

Zondag 31 maart 2019

ZS.T.

-

-

d

eren Cyclo

3í maaÉ 20í9 - Johan Museeuw Glassic (cyclotocht)

Johan Museeuw Classic (cyclotocht)

2019/CBS/406 - Zaterdag 20 april, zondag 21 april en maandag 22 april2019 - DDW Classic

mountainbiketochtenl
Zaterdag 20 april, zondag 21 april en maandag 22 april2019 - DDW Classic (mountainbiketochten)

2S.8.

2019/CBS/407 -Zaterdag 20 april, zondag 21 aprll en maandag 22aprll2019 - DDW Classic

(cyclotochten)
Zaterdag 20 april, zondag 21 april en maandag 22 april2019 - DDW Classic (cyclotochten)

25.9.

20í9/CBS/408 - Zaterdas 27 apri| 2019

Zalerdag 27 april2019

25.í0.

-

-

Etixx Classic Gvclo

Etixx Classic Cyclo

20í 9/CBS/409 - Zaterdas 27 april en zondaq 28 april 20í9

-

Kwaremont-Bellsol Classic

Zaterdag 27 april en zondag 28 april 2019 - Kwaremont-Belisol Classic

25.11. 20í 9/CBS/410 - Zondag 23 i uni 2019 - Fietstocht SSTE Bicro-pill- Fietsclub BICRO Tielt
Zondag 23 juni 2019

-

Fietstocht SsrE Bicro-pijl

-

Fietsclub BICRO Tielt

Punt 26. Patrimonium

26.1.

20í9/CBS/427 - Schade aan oude kerk

-

standpunt vezekerinq

De verzekeraar laat weten niet tussen te komen in de schade aan de oude kerk te Vichte.

Punt 27. Erediensten

27.1.

20í9/CBS/48í - Notulen kerkraad Sint-Mattheus: 2í ianuari 2019

Kennisname beslissingen van de kerkraad van Gijzelbrechtegem (Sint-Mattheus) d.d. 21 ianuari 2019

Punt 28. Cultuur

28.1.

20íglC85/396 - Toneelvoorstellingen Streven maarUapril 20í9

Een toneelgezelschap vraagt advies itu. brandveiligheid tijdens hun voorstellingen.

28.2.

2019/CBS/400 - Vraag tot verkrii gen contactgegevens verenigingen

7t9
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Vraag tot verkrij gen contactgegevens verenigingen

Punt 29. Feestelijkheden

29.1.

20í9/CBS/478 - í0 iaar Vlindertuin

De Vlindertuin bestaat dit jaar 10 jaar en ter dezer gelegenheid wordt een feest georganiseerd door de
Gezinsbond/Natuurpunt op 23 juni 2019.

Punt 30. Administratieve organisatie

30.í.

20í9/C85/469 - Overheidsopdracht postdiensten

Het college neemt kennis van de sluiting van de overheidsopdracht'raamcontract universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen'tussen bpost en WSG.

Punt 31, Personeel

3í.í.

'

20í9ICBS/4íí - Kennisgeving oproepinq onderzoek i ngevolge arbeidsongeval

Kennisgeving oproeping door Medex tot medisch ondezoek ingevolge de aangifte van een
arbeidswegongeval 2016 van een gemeentepersoneelslid.

Punt 32. Onderwijs

32.1.

20í9/CBS/425 - Kennisname verclag Bonanza 6 november 2018

Het college neemt kennis van het verslag van Bonanza dd 6 november 2018.

32.2.

20í9/CBS/426 - Bonanza -

Het college neemt er kennis van dat de scholen een actie vanuit het comité tegen de ringweg Anzegem
te steunen. Zell zullen zij geen actieve, trekkende rol opnemen

32.3.

2019/CBS/457 - Kleine beschadiging bus í-.JAB-860

Een bus liep een kleine beschadiging op tijdens een rit. De chauffeur wordt aangemaand voozichtig te
rijden.

Punt 33. Woonbeleid

33.í.

20í9/CBS/4í9 - IGS - stuurgroep

Er gaat een nieuw stuurgroepoverleg door op dinsdag 12 maarl2018 om 14u in het stadhuis van
Waregem (schepenzaal).

Punt 34. Omgeving

34.1. 20íg/CBSll4í

- Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur - kopie weigering omgevingsvergunning

Punt 35. Omgevingsdossiers
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35.í. 2Oí9/CBS/439 - Project OMV_20í8í 4/i541 -

0,120181217 Bouwen van een vrijstaande
óéngezinswon ing en een bijgebouw, gelegen Steenbrugmolenstraat í 9 8570

-

Omgevingsaanvraag - Project OMV_2018í 44541 C,120181217 Bouwen van een vriistaande
óéngezlnswonlng ón een bilgebouw, gelegen Steenbrugmolenstraat 19 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1ê afdeling, sectie B, nrs. 0321G, 0321F en 0321E.

95.2.. 2019/CBS/443 - Project OMV_20í9002766
Antonius-Eik 37 te 8570 Anzegem

- Ol2019l1O - uitbreiding

woning, gelegen

het college neemt kennis van het ondezoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voot
gemene eigendom inzake Project OMV-2019002766 Ol2019l1O - uitbreiding woning

-

De voorzitter sluit de irergadering om 18u30

als voormeld.

Aldus

directeur,

/

; l\

- voozitter,
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