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De voozitter opent de vergadering om 16u00

1.1.

20í9/CBS/í32 - Goedkeuring verclag zittins 23 januari 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Gemeenteraad

2.1.

20í9/CBS/373 - lnrichten van een raadscommissie Mens en commissie Ruimte

Er zal eind maarUbegin april een commissie Mens en Ruimte worden bijeengeroepen waarop de werking
van de diensten van de respectieve beleidsdomeinen hun werking toelichten'

Punt 3. Groenonderhoud- en Parken

3.í.

2019/CBS/308 - Aanplant nieuwe bomen in Ten Bele

Het college neemt kennis van de vraag om bomen aan te planten in de grasbermen in Ten Bele en
beslist om de inwoners van Ten Bele hierover eerst te bevragen.

Punt 4. Erediensten

4.1.

20í9/CBS/380 - Vergadering met kerkfabriek Sinuan omtrent de aanpak
restauratie/renovatie afgebrande Sint-ianskerk
Het college neemt kennis van de beslissing van de kerkfabriek van 28 januari 2019 nopens de invulling
en heropbouw van het schip van de Sint-Janskerk.

Punt 5. Cultuur

5.í.

20í9/CBS/379 - Schilderiien Colardyn

Het college neemt kennis van het aanbod van stad Kortrijk tot overname van schilderijen van een lokale
kunstenaar en neemt een besluit tezake

Punt 6. Administratieve organisatie

6.í.

20í9/CBS/388 - Data schepencollege/vast bureau
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Het college beslist de data van bijeenkomst van het college/bast bureau vast te stellen voor het jaar
20'19.

Punt 7. Personeel

7.1.

2019/CBS/í7í - Langdurig zieke perconeelsleden

Het college beslist een re-integratietraject op te starten tegenover langdurige zieken.

7.2.

20í9/CBS/385-Functioneren pensoneelslid

Een personeelslid wordt aangemaand zijn uurrooster correct te volgen.

Punt 8. Mobiliteit en verkeersveiligheid

8.í.

20í9/CBS/360 - Samenstetl ing Gemeentelijke Begeleidingscommissie

Het college beslist over de samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).

Punt 9. Gemeenteraad

9.í.
raad.

2019/CBS/378 - Brief burger betreffende ongeldige bijeenroeping gemeenteraad en OCMW-

Een burger liet weten dat de gemeenteraad niet geldig kan vergaderen, gezien de publicatie van de
oproeping een dag te laat gepubliceerd werd op de website . Er wordt een antwoord gestuurd dat de
gemeenteraad 2 dagen later zal vergaderen

Punt í0. Openbare werken

í0.í. 2019/CBS/230 - Kwalitatief maaien gemee ntelijke wegbermen 2019 - Goedkeuring
lastvoorulaarden, p laatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers
Het college keurt het bestek nr. 2Q19i150, de raming, de plaatsingsprocedure, de uit te nodigen
ondernemers en de uiterste termijn voor het indienen van een offerte goed.

10.2. 20í9/CBS/325 - Herbestemming (opsplitsen) Sint-Theresiakerk (Heirweg) - Goedkeuring
vorderingsstaat 9 (september 20í8)
De aannemer Desodt Bouwonderneming nv, Karel Steverlyncklaan 1í te 8900 leper diende
vorderingsstaat 9 (september 2018) in.

í0.3.

20í9/CBS/326 - Opsplitsing Sint-Theresiakerk Heirweg - schuldvordering ereloon

De architect diende een ereloonnota zijnde tot 90% ereloon in voor het project'Opsplitsen SintTheresiakerk Heirweg'.

10.4.

20í9/CBS/332 - Aanleg voetpad in de Landergemstraat - Goedkeuring vorderingsstaat

Íeindstaatl

í

De aannemer bvba Tuinen Johan Terras diende vorderingsstaat 1 (eindstaat) in.

í0.5.

20í9/CBS/342 - Herbestemmin g (opspl itsen) Sint-Theresiakerk (Heirweg) - Goed keu

vorderinqsstaat 10 bis (oktober 20í8)

ri n

g
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De aannemer Desodt Bouwonderneming nv, Karel Steverlyncklaan 11 te 8900 leper diende

vorderingsstaat 10 bis (oktober 2018) in.

Punt 11. Groenonderhoud- en parken

1i.1.

20íg/CBS/23í - Groenonderhoudswerken door sociale tewerkstelling 20í9 - Goedkeuring
lastvoorwaarden, plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemers
Het college keurt het bestek voor de opdracht Groenonderhoudswerken door sociale tewerkstelling 20'19',
de ramin! en de plaatsingsprocedure goed en duidt de uit te nodigen ondernemers aan om een offerte in
te dienen.

Punt 12. Financiën

12.1.

2019/CBS/í33 - lnvorderingen/bestel bonnen

Het college keurt invorderingen/bestelbonnen goed

Punt 13. Toerisme

í3.í.

2019/CBS/334 - Aanduiding uitbater cafetaria Sint Arnolduspark voor 20í9

Er wordt een geschikte kandidaat aangeduid voor de uitbating van de cafetaria van het Sint Arnolduspark

voor het jaar 2O'19

Punt 14. (Buitenschoolse) kinderopvang
14.'1l. 20í9lcBS/361 - KC Speelhuis ook open tijden de schoolvrije dag op vriidag í5 februari
2015
Bij de start van het schooljaar 2018-2019 werd aan de scholen, vbs Vichte-lngooigem, gfs Vichtelngooigem en vbs Engelhóek , gecommuniceerd dat de schoolvrije dag op 15 februari 2019 voor de
kinderen van deze scholen zal plaats vinden in KC Jojo - Vichte.
KC Jojo is een erkende kinderclub en kan maximaal 56 kinderen opvangen tijdens een schoolvrije dag
Kindeien die opvang nodig hebben dienen op voorhand ingeschreven te worden.
Er wordt opgemerkt momenteel al meer dan 20 kinderen op de reservelijst staan. Daarom het voorstel
om op deze schoolvrije dag ook KC Speelhuis - lngooigem te openen'

Punt í 5. Administratieve organisatie

15.1.

20í9ICBS/328 - Aanvraag tot volgen infomarkt door raadslid

Raadslid Rik Colman vraagt in zijn schrijven van 17 januari 2019 toelating om de infomarkt voor
gemeentebesturen, georgániseerd doorVMM, te kunnen bezoeken. Deze gaat door op dinsdag 12
fêbruari 2019 in KorÈijk Xpo. Tijdens de infomarkt kan men kennismaken met VMM en ontdekken hoe zij
in de toekomst met hun partners kunnen samenwerken. Er kunnen infosessies of workshops gevolgd
worden en vragen gesteld worden aan hun experten.
Deze inÍosessie is gratis.
Op basis van het huishoudelijk reglement kan toelating gegeven worden aan het raadslid. Het raadslid
staat zelf in voor zijn inschrijving.
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15.2.

20í9/CBS/375 - Klacht raadslid Rik Colman tegen beslissingen gemeenteraad í7 januari

20í 9 over bestelbon nen 201 9/69,20

1

I

122,

2019I Ss

Er werd een klacht geformuleerd door een raadslid tegen de beslissing van de gemeenteraad tot de
goedkeuring van bepaalde bestelbonnen. Het college beslist een antwoord te sturen naar de gouverneur
in deze lorestie.

Punt í6. Personeel

í6.í. 20 í9/CBS/í35 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
daqeliiks 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 29 januari 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

1Ê.2. 20í9/CBS/27í - Aanvaardi ng ontslag wegens pensionering schoonmaakster
Een personeelslid vraagt haar ontslag aan wegens pensionering.

16.3.

20í9/CBS/330 - Medische overmacht technisch assistent

Op basis van een re-integratieverslag wordt de medische overmacht ingeroepen wegens de uitvoering
van een arbeidsovereenkomst wegens de gezondheidstoestand van een werknemer definitief onmogelijk
is geworden.

Punt 17. Onderwijs

17.1.

20í9ICBS/289 - Plaatsen obstakel aan vriie school Inqooiqem

Het college beslist een nadar te plaatsen bij de ingang van vrije basisschool lngooigem zodat de kinderen
niet rechtstreeks op de straat kunnen.

Punt í8. Burgerlijke stand en Burgerzaken

í8.í.

20í9/CBS/3í6 - Ambtshalve atooerinq uit de bevolkinqsreqisterc

Na ondezoek blijkt een voormalig inwoner daadwerkelijk de gemeente verlaten te hebben om zich te
vestigen op een nieuw adres zonder de vereiste aangifie gedaan te hebben. De plaats van de nieuwe
verblijfplaats kon niet vastgesteld worden.

18,2. 20í9ICBS/37í - Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 2019. Betekening van
de aanvaardinq van de aanvraag om inschriivinq op de kiezersliist.
Verkiezing van het Europese Parlement van 26 mei 2019: Betekening van de aanvaarding van de
aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst.

Punt 19. Communicatie & inspraak

19.í.

20í9ICBS/350 - Notifeye

Notifeye.be is een nieuwe website waarop burgers meldingen kunnen doorgeven over wegen, verkeer,
leefomgeving, dieren, parkeren... De site is ontwikkeld door de bvba Digitalhands uit MecÈelen. Dit is een
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meldingsplatform dat voor heel Vlaanderen geldt, voor de melding van niet-kritieke problemen. De
ontwikÈelaar wil hiermee de 'wildgroei' aan óeldpunten aanpakken en vraagt aan steden en gemeenten
om te conÍigureren waar welke melding over hun stad/gemeente moet binnenkomen. Daarnaast is er ook
soort analytics beschikbaar door een dashoard en insights. Het college beslist niet in te gaan op dit
aanbod.

í9.2. 20í9/CBS/352

- Redactieraden Aktiv

Het college beslist om voor deze legislatuur geen externe redactieraad op te richten.

Punt 20. Mobiliteit en verkeersveiligheid

20.1.

20í9/CBS/359 - Evaluatie proefperiode hindernis in de KoÉe Winterctraat

Evaluatie proefperiode hindernis in de Korte \Alinterstraat - beslissing tot wegname hindernis

20.2,

20í9/CBS/363 - Verslag Gemeentelii ke Verkeerccommissie d.d.

íí

december 20í8

Het college neemt kennis van het verslag Gemeentelijke Verkeerscommissie d.d. 11 december 2018.

Punt 21. Omgeving

21.1.

20í9ICBS/3í0 - Splitsing perceel St-Dierikserf 6 Anzegem, 6e afdeling, sectie a nr.241 X4

Het perceel gelegen St-Dierikserf 6

-

Anzegem

-

6e afdeling, sectie

a nr.241X4 'wordt gesplitst

Punt 22. Om gevin gsdoss iers

22.1. 20í9/CBS/3í5 - Proiect OMV-20í 8125014 - 0,120181198 voor uitbreiding van een
eengezinswoning, gelegen Wortegemsesteenweg 7A 8570 Anzegem - kadastraal bekend:íste
afdeling, sectie G, nummer 00547

-

0.120181198 voor uitbreiding van een
- kadastraal bekend:1ste afdeling,
Anzegem
gelegen
7A
8570
Wortegemsesteenweg
eengeànswoÀing,
sectie C, nummer 0054T.

De vergunning wordt verleend voor project OMV_2018125014

22.2. 20í9/CBS/337 - Project_OMv_2oí8113850 - Or20í8/165 - verkavelingswijziging hoek
DriesstraaUNieuwstraat Vichte, qelegen Pachtgoed 30-35 8570 Anzegem
Project OMV_20í8í13850 - C,120181165 - verkavelingswijziging hoek DriesstraaVNieuwstraat Vichte,
gelegen Pachtgoed 30-35 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Anzegem 6" afdeling, nr. 05í6R2,
0516P2, 0516N2, 0516M2, 051612, 0516K2.

22.9. 20í9/CBS/34í - Stedenbouwkundig Attest
bedrijve nzone - Vichtsesteenweg 8570 Anzegem

201814 -

lntercommunale Leiedal - ontwikkeling

Stedenbouwkundig Attest 2018/4 - lntercommunale Leiedal - ontwikkeling bedrijvenzone Vichtsesteenweg 8570 Anzegem

Punt 23. Geen bevoegdheid gekozen

23.1.

20í9/CBS/324 - Nieuwbouw kantine sportaccommodatie Lendedreef - schuldvordering

veiligheidscoórdinatie (tot íoo%)

5110
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Studiebureau CVG Callewier, Bouvelostraat 40, 8570 Anzegem diende een schuldvordering (factuur
2019017) in voor de veiligheidscoórdinatie van het project 'Nieuwbouw kantine sportaccommodatie
Lendedreef.
P

unt 24. Begraafplaatsen

24.1,

20í9/CBS/2í2 - Aankoop concessies

Het college kan de aankoop concessies, grafkelders en naamplaatjes op de begraafplaatsen
goedkeuren.

Punt 25. Personeel

25.1.

?0í9/GBS/í36 - lnzagerecht 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.

25.2.

20í9/CBS/354 - lnzagerecht 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.

Punt 26. Communicatie & inspraak

26.1.

20í9ICBS/134 - Persberichten

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

26.2.

20í9/CBS/448 - lnzagerecht

Punt 27. Mobiliteit en verkeersveiligheid

27.1.

2019lCBSl299 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag 24 februari 20í9 - Groeningestraat -

Aktivtochten
De aanvraag van vzw De Textieltrekkers om verkeersmaatregelen te nemen naar aanleiding van hun

lO"wandeltocht 'Aktivtochten' met start en aankomst in OC Groeninge te Kaster op zondag 24 februari

2019. Naar aanleiding van de inwilliging van deze aanvraag zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist
met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer.

27.2. 20Í9/CBS/303 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag 3 maart 2019 - Landergemstraat 26ste Ename-Boerderiientocht
De aanvraag van de Vrije BasisschoolAnzegem om hun jaarlijks'Ename-boerderijentocht'te organiseren
met start en aankomst in de Landergemstraat. Naar aanleiding van de inwilliging van deze aanvraag zijn
bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het
oog op een vlot verloop van het verkeer.

Punt 28. Energie en nutsleidingen

28.1.

2019/CBS/295 - Aanvraag jaaruergunning 20í9
- Gaston De Groote nv

van de 6de categorie)

-

uitvoering van wegmarkeringen (werken
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De Groote Gaston nv, Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke, vraagt in hun schrijven van 22januari2019
een jaarvergunning voor het uitvoeren van wegmarkeringen voor het dienstjaar 2019 op het grondgebied
van de gemeente Anzegem. Deze markeringswerken vallen onder werken van de 6de categorie.

28.2. 20í9/CBS/309 - Onderhoud/herstelling openbare verlichting in het kader van beperkt
mandaat - aanrekening 4de kwartaal 2018
Eandis, President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk, bezorgde de gemeente in het kader van het beperkt
mandaat een aanrekening voor het vierde kwartaal 2018 (periode 0't.10.2018-31.12.2018) voor de
vervanging van individuele armaturen en palen openbare verlichting die ingevolge slijtage of
schadegevallen met onbekende dader onherstelbaar zijn.

28.3.
(d

20í9/CBS/32í - Eandis - uitvoeren van werken op openbaar domein - Scheldestraat

oss i ern

um

mer 322052-202598211

Op 18 januari 2019 ontvingen we van Eandis lnfrastructuurgebied Leie-Schelde, President Kennedypark
12, 8500 Kortrijk, de aanvraag tot het uitvoeren van werken te Anzegem, Scheldestraat: verplaatsen MS
en TS-net en verplaatsen bovengronds net n.a.v. aanleggen poortefÍect AVW, door Gema, Cottagepad
13 bus 13,8300 Knokke-Heist.

Punt 29. Noodplanning

2g.1.

20í9/CBS/279 - Opleiding nood- en interyentieplanning (NlP) burgemeesters en eerste

schepenen
De gouverneur organiseert voor de burgemeesters en de lste schepenen een halve dag opleiding over
noodplanning en crisisbeheer.

Punt 30. Openbare werken

30.í. 20í9/CBS/296
-

- Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 2 maart 2019 - Chiro Wlvegem

fuif Ansold

Het college geeft goedkeuring voor het aanbrengen van publiciteit langs gemeentewegen voor het
evenement op zaterdag 2 maarl2019 - fuif Ansold.

30.2.

20í9ICBS/30í - Zaterdag 2 maaÉ 20í9

-

20ste Leeuwenrit - naviqatierit voor auto's

Er wordt gevraagd om voor het evenement van Zaterdag2 maarl2019
voor auto's bepijling uit te zetten.

30.3.

-

20stu

Leeuwenrit - navigatierit

20í9/CBS/3O2 -Zaterdag 2 maart 2019 - Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen

Zaterdag 2 maarl2019 - Kuurne-Brussel-Kuurne voor wielertoeristen - bepijling

30.4.'
ed

20í9/CBS/304 - Publiciteit langs gemeentewegen
itie Ename-Boerderijentocht

Publiciteit langs gemeentewegen

30.5.

-

zondag 3 maart 2019

20í9ICBS/305 - Zondag 3 maart 2019 - VBA

Zondag 3 maart 2019

-

VBA

-

-

-

-

zondag 3 maaÉ 20í9

VBA

-

-

VBA

-

26ste

26ste editie Ename-Boerderijentocht

26ste editie Ename-Boerderijentocht

26ste editie Ename-Boerderijentocht - bepijling
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30,6. 20í9/CBS/333 . Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 9 februari 20í9
Anzegem - eetfestijn

-

KAJ

Er wordt toelating gegeven onl publiciteit te plaatsen langs gemeentewegen voor het eetfestijn van KAJ
Anzegem op zaterdag 9 februari 2019.

Punt 31. Feestelijkheden

31.'1.

20í9/CBS/285 - Gapersstoet - 28 juni 2020

Het college neemt kennis van de e-mail van het Gaperscomité van 16 januari 2019 waarin het
voornemen gemeld wordt om op zondag 28 juni 2020 een Gapersstoet te organiseren in de gemeente.

31.2.

2019/CBS/35í - Nieuwiaarcreceptie

Het college neemt kennis van het bezoekersaantal van de nieuwjaarsreceptie.

Punt 32. Administratieve organisatie

32.1.

20í 9/CBS/348 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van de verslagen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Punt 33. Personeel

33.í. 20í9/CBS/320 - Kennisgeving

medische besluiten omtrent arbeidswegongeval

Kennisgeving medische besluiten van Medex aangaande een arbeidswegongeval 2017 van een
gemeentepersoneelslid.

33.2.

20í9ICBS/323 - Kennisgeving oproeping onderzoek ingevolge arbeidsongeval

Kennisgeving oproeping door Medex tot medisch ondezoek ingevolge de aangifte van een
arbeidswegongeval 201 8 van een gemeentepersoneelslid.

33.3.

20í9/CBS/327 - Stakingsaanzeqging 7 februari 2019

Het college neemt kennis van de stakingsaanzegging van ACOD Lokale en Regionale besturen op
donderdag 7 februari 2019 (24 uren). Deze staking wordt georganiseerd wegens het nijpende tekort aan
personeel in de ouderenzorg.

33.4.

20í9ICBS/4í4 - Stakingsaanzegging í3 februari 2019

Het college neemt kennis van de stakingsaanzegging van ACOD Lokale en Regionale besturen die zich
aansluit bij de nationale staking op woensdag 13 februari 2019. Deze staking wordt georganiseerd in
gemeenschappelijk vakbondsfront. Deze staking staat in teken van een echte verhoging van lonen en
minimumlonen, verhoging van de uitkeringen en pensioenen, betere eindeloopbaanmaatregelen, betere
combinatiemogelijkheden voor werk en privé, betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer.

Punt 34. Communicatie & inspraak

34.1.

2019/CBS/349 - Publicatie buitenschermen

Het college neemt kennis van de aanvragen publicatie buitenschermen
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Punt 35. Omgeving

35.í.

20í 9/CBS/3í4 - Klachtenbrief Stientiesstraat

í8

Kennisname klachtenbrief ivm eventuele bouwinbreuk in gemeente.

35.2.

20í9ICBS/336 - Openbaarheid van bestuur

Behandeling van vragen openbaarheid van bestuur van de dienst Omgeving

35.3.

20í9/CBS/338 - Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur - kopie voorschriften en stedenbouwkundige vergunningen

35.4.

20í9/CBS/355 - Openbaarheid van bestuur

Behandeling van vragen openbaarheid van bestuur van de dienst Omgeving.

35.5.

2019/CBS/356 - Openbaarheid van bestuur

Behandeling van vragen openbaarheid van bestuur van de dienst Omgeving

Punt 36. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening

36.í. 20í9/CBS/306

- Actualisatie verqunninqenreqister

Halfl aarlijkse actualisatie van het vergunningenregister.

Punt 37. Omgevingsdossiers

37.1. 2019/CBS/297 - Project OMV_20í8096466 -0,1201911- afbraak CNG tankstation en plaatsen
van een bureaucontainer
Kennisname van volgende aanvraag tot omgevingsvergunning:
Project OMV_2018096466 - C,1201911 DELRUE RENT SERVICES, Kerkstraat 131- 8570
Anzegem voor afbraak CNG tankstation en plaatsen van een bureaucontainer, gelegen Kerkstraat
131 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend:1" afdeling, sectie F, nummer 09232 4

37.2.

2019tCBSn98 - Proiect OMV-20í900í598 -0,1201915

'

vetwijderen boom

kennisname van volgende aanvraag tot omgevingsvergunning:
C,1201915 Geert AlbeÉ Goeminne, voor vetwijderen boom, gelegen Stijn
Project OMV_2019001598
- kadastraal bekend: 3e afdeling sectie C nummer 04822 .
Anzegem
11
te
8570
streuvelsstraat

-

37.3.

8í 50182
20í 9/CBS/300 - Openbaar onderzoek - Project OMV
-20í
qezinswoning binnen bestaand bouwvolume

-

Ot2018t229 - verbouwen

20181 50182 - C,120181229 Bram Georges De Baets, Zonnestraat 19 8573
gezinswoning binnen bestaand bouwvolume, gelegen Zonnestraat í9
voorverbouwing
Anzegem

Project

OMV

8573 Anzegem - kadastraal bekend: 5" afdeling, sectie A, nummer 1457R

.

Het openbaar ondeaoek start op 4 februari 2019 en eindigt op 5 maart 2019.
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37.4. 20í9/CBS/3í3 - Beslissing Deputatie - Project OMV_2018037384 - Ol2O18n9 - vernieuwen
dak magazijn voor opslag en bewerking hout(materialen), gelegen Stientjesstraat í8-8570
Anzegem
kennisname beslissing van de Deputatie van West-Vlaanderen
Project OMV-2018037384 - 0,12018179 Dominiek Vercruyssen, voor vernieuwen dak magazijn voor
opslag en bewerking hout(materialen) , gelegen Stientjesstraat 18-8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1" afdeling sec F nr 0391/00K003 - 0392/00N002 - 0392/00P002 0391/00G003.

37.5.

2019/CBS/339 - Project OMV OMV_2018131472-o,120181222 - voor verhogen van de
bestaande carport en het verplaatsen van scheidingsmuur -Blaarhoekstraat í5 8570 Anzegem kadastraal bekend: 2de afdelinq. sectie A, numnier í46D.

Kennisname van volgende ondezoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene
eigendom in het kader van aanvraag tot omgevingsvergunning:

ProjectOMV_2018í31472-C.120181228-Blaarhoekstraat 158570Anzegem-voorverhogenvande
bestaande carport en het verplaatsen van scheidingsmuur, gelegen Blaarhoekstraat 15 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 2de afdeling, sectie A, nummer 0í46D .
Het onderzoek start op 25 januari 2019 en eindigt op 25 februari 2019.

37.6.

20í9/CBS/340 - Project OMV-20í8í 4É130 - Ot2O18t22í functiewijziging van handelsruimte
naar appartement, qeleqen Harelbekestraat 3 8570 A nzegem

-

Project OMV_20í8í 44130 o.120181221 Voeders Rik Avet, Oostdorp 35A, bus 103 8570 Anzegem,
voor functiewijziging van handelsruimte naar appaÉement, gelegen Harelbekestraat 3 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie A, nummer 0346T 1.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30
i/
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