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Notulen uit de zitting van woensdag í6 januari 20í9
Gino Devogelaere, Burgemeester - voozitter
Johan Delr-ue, Yannickbucatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,

Aanwczlg:

Schepenen
Sonja Nuyttens, Algemeen diÍecrteur

Vcrontrchuldlgd

I

AÍwezlg:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.

1.1.

2019/CBS/064 - Goedkeuring verslaq zittinq 8 ianuari 20í9.

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van

I januari 2019 wordt

goedgekeurd'

Punt 2. ICT en digitalisering

2.1.

2019/CBS/í80 - Alarminstallatie gemeentehuis - wijzigen ketting om opgebeld te worden bii

alarm
De ketting van toepassing om opgebeld te worden wanneer het alarm van het hoofdgemeentehuis afgaat
wordt gewijzigd.

Punt 3. Lokale economie

3.í.

20í9/CBS/í26 - Markt - brief Yami gcv (g roenten en fruit)

Het college bevestigt het besluit d.d. 7 november 2018 tot toekenning van een vaste standplaats met
'plantgoeá en zadeÁ' met aanvulling 'groenten en fruit' (verhouding 50/50%) op de
vrijdagvoormiddagmarkt aan een marktkramer met ingang van I maart 2019'

Punt 4. Armoedebeleid

4.1.

20í9/CBS/í58 -

akkoord bestemming Oostdorp 2í als

Het College beslist principieel om de woning gelegen Oostdorp 21, die eigendom is van de gemeente, ter
beschikkiig te stellen van het OCMW om er een doorgangswoning van te maken-''

Punt 5. Gemeenteraad

5.í.

2019/CBS/í87 - Vaststelling agenda gemeenteraad 29

uari 2019

De agenda van de gemeenteraad van 29 januari 2019 wordt vastgesteld

Punt 6. Openbare werken

6.í.

20í9/CBS/íí3 - Herstel betonvakken' proces've rbaal definitieve oplevering
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Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de opdracht "Herstel betonvakken,'

goed.

Punt 7. Groenonderhoud- en parken

7.1.

20{9/CBS/073 - Aan koop bomen 2019 - technlsche beschrijving, raming en
en uit te nodioen ondernemers

olaatsinos

De procedure wordt opgestart voor de aankoop van bomen (deels nieuwe aanplant, deels vervangingen)
via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

7.2.

20í9/CBS/074 - Aankoop voorjaarcbeplanting 2019 -technische beschrijving, raming en
plaatsingsprocedure en uit te nodigen ondernemerc

De procedure wordt opgestart voor de aankoop van voorjaarsbeplanting via aanvaarde facluur
(overheidsopdracht beperkte waarde).

Punt 8. Patrimonium
8.í
20í9IGBS/102 - Aanstellen archeoloog i.k.v. heropbouw kerk Anzegem - Goedkeuring
vorderi ngsstaat 8 (01111t18 tot 30/íílí8)
Het college keurt de vorderingsstaat 8 (periode 01t11118 tot 30/11118) voor het project'Aanstellen
archeoloog i.k.v. heropbouw kerk Anzegem" goed.

8.2.

20íg/CBS/íí5 - Bouwen van een brandweerkazerne - aanbrengen van proefsleuven n.a.v
de opdracht "Archeol og isch proefonderzoek" in het kadervan het project "Bouwen van een
brandweerkazerne" - goedkeuring schu ldvordering (50%)
Het college keurt de schuldvordering voor de kosten van het aanbrengen van proeÍsleuven n.a.v. de
opdracht "Archeologisch proefondeÉoek" voor het project "Bouwen vàn een biandweerkazerne", goed

8.3.

20íg/CBS/í60 -

lnname

baar domein

- brief aan bewoners

Het college beslist n.a.v. de dagvaarding d.d. 20 decembàr 2018 een brief aan de betrokken bewoners
van de Klijtberg te sturen.

Punt 9. Financiën

9.í.

20í9/CBS/329 - lnvorderi ngen/bestelbonnen

Het college keurt invorderingen en bestelbonnen goed

Punt 10. Cultuur & bibliotheek

í0.í.

20í9/CBS/í69 - vraag om du iding bij factuur Kleine Kluis

Er wordt een antwoord bezorgd aan het raadslid met een vraag bij een concrete factuur voor de Kleine
Kluis

Punt 11. Sport

11.1.

20í9/CBS/175 - Percconferentie BK Juniores - zondag 2 juni 20í9
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Het college bepaalt een datum voor de persconferentie voor het Belgisch Kampioenschap voor dames

juniores en heren juniores.

Punt 1 2. Administratieve organisatie

12.1.

20í9/CBS/í66 - Aanvraag tot volge n infosessie door raadslid

Een raadslid wenst toelating voor het volgen van de inÍosessie'Paraat voor de schoolstraat'te kunnen
volgen. De infosessie in Wàst-VlaandereÁ gaat door te BS Sint-Lodewijkscollege Christus Koning, Gerard
Daiidstraat 57, 8OO0 Brugge op 20 februari 2019 van 8u20 tot 12u30 en bevat volgend programma:

.
r
.
.

Wat is een schoolstraat en hoe kan www.paraatvoordeschoolstraat.be je helpen?
Hoe kan een schoolstraat eruit zien in jouw gemeente?
Getuigenis van de gastschool
De schoolstraat in actie ('live'een kijkje nemen)

Deze infosessie is gratis.
Toelating wordt verleend met toepassing van het huishoudelijk reglement gemeenteraad

12.2.

20í9/CBS/í81 - sPreeku ur Schepen Vrije Tiid

Yannick Ducatteeuw, schepen bevoegd voor vrijetijdsaangelegenheden, zal wekelijks een spreekmoment
inlassen t.b.v. de bevolking

woensdag | 10u-12u I gemeentehuisAnzegem I op afspraak
zalerdag | 10u-12u I gemeentehuis Tiegem

lop afspraak

Punt 13. Personeel

í3.í.

2O19/CBS/067 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur lnzake het

dageliiks personeelsbeheer
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 schepenèn dat op 15 januari 20í 9 volgende besluiten van de algemeen directeur
inzake hiet dagelijks personeelsbeheer werden genomen en deze hierna ter kennisgeving worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen

13.2.

20í9/CBS/í91 - Ontslag administratief medewerker

Een administratief medewerker wenst zijn contract stop te zetten met ingang van
college gaat akkoord met stopzetting in onderling akkoord.

1

januari 2020. Het

Punt 14. Communicatie & insPraak

14.1.

20í9/CBS/í74 - lnzagerecht - vragen raadslid

Een raadslid vraagt inzage bestuursdocumenten:
- lijst jubilea

- lijst inkomende en uitgaande post 7 tot 11 januari 2019
De gevraagde informatie wordt bezorgd.
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Punt í5. Afval en recyclageparken

í5.í. 20í9/CBS/077 - Wiiziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsatual
organiseren openbaar onderzoek,
Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk atual en
gelijkaardig bedrijfsatual goed. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafual op
maat van de gemeente. Er werd een nieuwe clustering gebruikt waardoor de restafuáldoelstelling voor
heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Anzegem behoort tot'de cluster V10: gemeenten met
economische activiteit en vergrijzende bevolkin g

2017

doel volgens plan 2018

legen2022 nieuwdoel

volgens plan 2019 tegen2022

lST,6kgtiaarlinwoner 139 kg/jaarlinwoner (verschil:18,6 kg) 136 kg/jaarlinwoner (verschil: 21,6 kg)

15.2.

20í9/CBS/078 - Kledinginzameling door school

Buitenschool De Bergop wenst een kledinginzameling te doen als extra inkomsten. Het college gaat niet
in op deze vraag gelet op het ongunstig advies van lmog.

í5.3.

20í9/CBS/080 - Inzameting PMD op de recyclageparken

Op de recyclageparken van Anzegem wordt het PMD los in de container ingezameld en niet in blauwe
zakken. Volgens IMOG moet dit ingezameld worden in de reglementaire bÉuwe zakken.

15.4.

20í9/CBS/082 - Inzameling kroonkurken in gemeentelij ke infrastructu ren

Een inwoner wil een verlenging van de toelating om kroonkurken in te zamelen waarvan de opbrengst ten
goede komt van de werking van een vzw. Op 9 mei 2018 besliste het college om de inzameling toe te
staan voor een duur van 6 maanden. Na raadpleging van Fost Plus en IwOG fon dit toegestaan worden
omdat de actie beperkt werd in tijd.
De inzameling van PMD wordt gefinancierd door Fost Plus. Kroonkurken hebben een positieve
marktwaarden waarmee de inzameling en venrerking meegeÍinancierd wordt. Zij zijn dan ook geen
voorstander van allerhande parallelle circuits voor inzameling van enkel de materialen die geld
opbrengen. Daarom wordt beslist om geen toelating te verlenen om de inzamelactie van kóonkurken te
verlengen.

í5.5. 2019/CBS/083 - Recyclagepark Anzegem druk bezocht op de eerste open ingsdag na enkele
opeenvolgende sluitingsdagen
Er wordt beslist om voor 2019 een parkwachter van IMOG te vragen om bijstand te verlenen op het

recyclagepark van Anzegem op dinsdag 4 juni 2019 (recyclagepark gesloten op 30 en 31 mei en 1 juni),
dinsdag 5 november 2019 (recyclagepark gesloten op í en 2 november), vrijdag 27 december 201ó
(recyclagepark gesloten op 24,25 en 26 december 2019) en vrijdag 3 januari ZÓZO
linOien recyclagepark
gesloten wordt op 31 december 2019,1 en 2 januari 2020).

Punt 16. Lokale economie

í6.í.

20í9/CBS/177 - Promotieactie - week van de Markt - 8 tot

í4 april20í9

Het gemeentebestuur ontving een brief van 14 december 2018 vanwege het provinciebestuur WestVlaanderen (dienst Economie en Europese en lnternationale Samenwèrking - beleidskern Economie).
Met de start van de paasvakantie lanceert de provincie in samenwerking met OC West en de
Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers (OO\ MM), op I april 2019 voor de derde maal
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een promotieactie voor de West-Vlaamse markten. Met als thema 'De Markt is altijd een beetje Vakantie'
wordt de eerste week van de paasvakantie dan ook 'uitgeroepen'tot 'Week van de Markt' in WestVlaanderen. Deze actie is een vervolg op de succeseditie van de campagne'lk lig goed in de markt' en
heeft als doel om de aantrekkingskracht van de markt te verhogen en zo een levendige handelskern te
creëren.
het college beslist principieel om hieraan deelte nemen

Punt 17. Woonbeleid

17.1.

20í9/CBS/089 -

ister - definitieve

Heinsdal

í

- 8570

Definitieve opname in gemeentelijk leegstandsregister van woning Heinsdal 1 - 8573 Anzegem

Punt 18. Omgeving

í8.í.

2019/CBS/069 - Atovilking g elu ids n ormen

b

ii

m

uziekactiviteit

O2l Og I 201

I

Goedkeuring aanvraag afwijking op de geluidsnormen bijeen muziekaótiviteit op 02/03/2019

18.2.

2019/CBS/070 - Aftvilking geluidsnormen bii muzlekactiviteit í 9/0Í/20í 9

Goedkeuring aanvraag afwijking op de geluidsnormen bij een muziekactiviteit op 19/01/2019

íS,3.

2019/CBS/071 - Schrapping risicog rond Pieter Busschaertstraat 4

Schrapping perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden (percelen met vergunning met
activitèiten met een verhoogd risico op bodemverontreiniging) op basis van gemotiveerde verklaring
erkend bodemsaneringsdeskundige: perceel 88 E2 te Pieter Busschaertstraat 4,8570 Anzegem.

19.4. 20í 9/CBS/072 - Aktename omgevingsmelding - Project OMV-2018153220
bii bouwwerken - Arendstraat 2
Aktename van volgende omgevingsmelding: Project OMV-2018í 53220
bouwwerken - Arendstraat 2, 857 0 Anzegem

-

Bronbemaling

- C,120181223 - Bronbemaling

bij

Punt 19. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening

í9.í.

20í9/CBS/085 - RUP í9.3 Douterloigne - reconvercie - openbaar ondezoek en infoavond

ln het kader van de organisatie van het openbaar ondeaoek wordt op 13 februari om 19u een infoavond
voor RUP 19.3 Douterloigne - Reconversie - georganiseerd in het Klokske.

Punt 20. Omgevingsdossiers
2019/CBS/086 - Project OMV_20í81í6545 -0'120181164 - Heirbaan 56 8570 Anzegem'
bouwen van een carpoÉ

20.1.

project OMV_2018116545 - Ot2018t164 voor bouwen van een carport, gelegen Heirbaan 56 8570
Aniegem - káastraal bekend: 3d" afdeling, sectie B, nummer 0243H en 0243E3 werd goedgekeurd.
20í9/CBS/087 - Project OMV-20í8í 22575 - Ot2018t178- Opstalstraat - Hooiestraat Schaliënhofstraat 8570 Anzeg em - veryangen wilgen door zuileiken

20.2.
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goedkeuring project oMV-2018122575 - o12018t178 voor ven angen wilgen door
zuileiken, Gemeentebestuur Anzegem, gelegen Opstalstraat - Hooiestraat - Schaliënhofstraat 8570
Anzegem

20.3.

20í9/CBS/088 - Project OMV-201Sí 05212 - O12018t172 - Klijtberg/Bosstraat - Rooien van

bomen
het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan:

-

Project OMV-2018105212 o.120181172 voor rooien van bomen, gelegen Klijtberg/Bosstraat
kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie B, nummer 169E.

20.4.

-

20í9ICBS/098 - Project OMV_20í8í20435-o.120í8/í69 - bouwen van een garage, carport
6í 8570 Anzegem

en terrasoverka ping, gelegen Kerkstraat

Het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

:

Project oMv-2018120435 - 0,120181169 voor het bouwen van een garage, carport en
terrasoverkapping, gelegen Kerkstraat 61 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 e afdeling, sectie
nummer 1014C

20.5.

F,

.

20í 9/CBS/í 05 - Project OMV _20í8í 22065
- 8570 Anzeoem

qeleqen Kleine Leiestraat 3A

-

Ot2O1At1T5 - bouwen eengezinswoning,

Het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan:
Project oMV 2018122065-0,120181175 - Tom DeseynJasmien put, voor bouwen
eengezinswoning, gelegen Kleine Leiestraat 3A - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1" afd., sectie A,
nummer 05938 .

20.6. 20í9/CBS/íí7

- OMV-2018121706-o,120181173 - regularisatie tuinhuis, afdak hout,
overdekt terras, vijver en tuinpad
het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen:

- o,120181173 Eddy De Lepeleere, Statiestraat 57 - 8570 Anzegem voor
regularisatie tuinhuis, afdak hout, overdektierras, vijver en tuinpad, gelegen Statiestraàt 57 te 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie D, nummer 00í7K 3 .
Project OMV-2018121706

20.7.

20í9/CBS/í24 - OMV-20180889í5 -0.120181151 - Peter Benoitstraat

aan garage

í - Publiciteitsborden

Het college verleent volgende vergunning: OMV_20í8088915 - Ot20181151 Publiciteitsborden aan
Garage D'hont, gelegen Peter Benoitstraat 1 - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie B, nr. 0095M S.

20'8. 20í9/CBS/í6í - Project OMV_2018í333í7 - O/20í8/í95, Zwevegemstraat 8b 8570 Anzegem
voor aanleg van een zwembad en reg ularisatie zonnepanelen
Het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan:
Project OMV-20í8133317 - C,120181195 - Zwevegemstraat 8b 8570 Anzegem voorAanleg van een
zwembad en regularisatie zonnepanelen, gelegen Zwevegemstraat 8b 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3d" afdeling, sectie C, nummer 0185L

20.9.

.

20í9ICBS/í 83 - Project_OMv_2Oí8065787

- 0.120181122 - Groepswoningbouwproject

í3 eengezinswonin gen - Lange Winterstraat - 8570 Anzegem

met
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Het college weigert de vergunning voor ProJect-OMV-20í8055787

Groepsvionlng-bouwprojóct mei í3 eengezinswoningen
kadaËtraal bekénd: 1" afdeling

-

sectie F

-

-

-

Ol2O18/122

!4Oe_Wnterstraat

nrs. 7588, 760A, 7578,7598

-

-

8570 Anzegem -

Punt 21. Cultuur

21.1.

2019/CBS/í78 - timlng voor de organisatie van de kermistentoonstelllng In Anzegem

Het college beslist de organisatie van de kermistentoonstelling in Anzegem vanaf deze legislatuur
tweejaadilks te laten doolgaan (2020-2022-2024) en duidt reeds een kunstenaat aan voor de
eerstvolgende editie.

Punt 22. Financiën

22.1. 20íg/CBS/í73 - Toelage terugkerend sportinitiatief - SV lngooigem - 23" Omloop Vlaamse
Ardennen
Het college beslist om - binnen de perken van de op het budget goedgekeurde kredieten - een toelage
toe te kennen t.g.v. de 23' Omloop Maamse Ardennen.

Punt 23. Jeugd

23.1.

20í9/CBS/í86 - Fuif Aspiranza '23 maaÉ 20í9

Het college neemt kennis van de vraag van Chiro Anzegem om een standplaats toe te staan aan het
chiropleiri (locatie waar de tent ommegang Anzegem staat) voor het organiseren van een fuif en de
verkoop van snacks (hamburgers) tijdens de jeugdfuif van 23 maarl en geeft toelating, ook voor het
gebruik van water (installatie tennisvelden) voor het wassen van de herbruikbare bekers'

Punt24. Protocol en plechtigheden

24.1.

20í9/CBS/092 - Brilianten bruiloft

Het college neemt kennis van een briljanten huwelijksjubileum waarbij geen huldiging gevraagd wordt'

Punt 25. Administratieve organisatie

25.1.

20í9/CBS/068 - lnzagerecht

d 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.

20í9/CBS/066 - Persberichten

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

Punt 27. Mobiliteit en verkeersveiligheid

27.1.
Nieuwi

-

2019/CBS/10a - Tijdelij k verkeersreglement - zaterdag í2 ianuari 20í9
rcreceptie in de Stringe - aktename besluit van de burqemeester d.d' 7 ianuari 20í9
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!e,geme_ente-Anzegem organiseerde op zaterdag 12 januari 2019 opnieuw een nieuwjaarsreceptie in de
Stringe. Op die dag moesten verschillende leveranciers met bestelwagens drank en eétwaren leveren
aan de achtezijde van de Stringe, bijgevolg was het aangewezen om hiervoor parkeergelegenheid te
Yootrigl. De ervaring heeft aangetoond dat vele genodigden hun wagen parkeren in dàVlaschaard- en
de P.\Melemansstraat evenals in de Deerlijkstraat; dit kan tot chaos lian leiden waardoor de woningen in
voormelde straten compleet onbereikbaar worden voor de hulpdiensten. De burgemeester voozag een
tijdelijk verkeersreglement bij hoogdringendheid. Het college nam hiervan akte.

Punt 28. Natuur en klimaat

28.1.

20í9/CBS/106 - Dikketruiendag 20í9

Het college besluit deel te nemen aan de campagne Dikketruiendag 201g en het gemeentepersoneel op
te roepen mee te doen op 12 februari 201 9 en (minstens) die dag de venararming of meerdere niveaus
lager te zetten en de verplaatsingen zo veel mogelijk met de fietJ te doen.

i

Punt 29. Energie en nutsleidingen

29.1.

201g/CBS/í 00 - Aanvraag jaarvergunning 20í9

werken op de open bare weg

-

Proximus

-

het uitvoeren van kleine dringende

Proximus, Frank Van Ackerpromenade 15, 8200 Brugge, vraagt in hun schrijven van 7 januari 201g een
jaarvergunning voor het uitvoeren van kleine dringende werkeÀ op de openbare weg o[ net grondgebied
van de gemeente Anzegem.

29.2.
vsE

20.l9/CBS/í03 - Aanvraag jaarvergunning 20í9

-

het plaatsen van werfsignalisatie

-

Eiffage

EiÍfage VSE, Av. De Béjarlaan 1b, 1120 Brussel, vraagt in hun schrijven van 7 januari 2019 een
jaarvergunning voor het plaatsen van werfsignalisatie óp het grondgebied van áe gemeente Anzegem

Punt 30. Toerisme

30.í.

20í9/cBS/255 - Uitbatins Sint-Arnolduspark

Het college beslist de kandidaten voor de uitbating van de cafetaria voor het Sint-Arnolduspark uit te
nodigen voor een verkennend gesprek rond hun uitbatingsvisie.

Punt 31. Jeugd

3í.í.

20í9/CBS/090 - Schade cultuurqebouw Ansold - herstelbemiddelin s

De Jeugddienst brengt verslag uit i.v.m. het proces herstelbemiddeling, betreffende de schade aan
Ansold die werd toegebracht d.m.v. graffiti in de nacht van 11102t201i op 12t0212Afl.

31.2. 20í9/CBS/í0í
met 3 februari 20í9

- Vorming -en voorbereidingsweekend animatoren -

í februari

20í9 tot en

Er wordt to_estemming gevraagd aan het college, tot het organiseren van een vorming-en
voorbereidingsweekend. Het college neemt kennis van de doelen die dit weekend beoogt.

Punt 32. Administratieve organisatie

32.1.

2019lCBSl125 - Verstasen i ntergemeentelijke samenwerki n gsverbanden

8t1'l

Gollege van burgemeester en schepenen
.
Publicatieverslag

EN

Het college neemt kennis van de verslagen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Punt 33. Personeel

33.1.

20í9/CBS/í08 - Verslag bijeenkomst Overleqcom ité Preventie en Beschermino op het Werk

het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst van het Overlegcomité Bescherming en
Welzijn op het Werk d.d. 12 december 2018.

33.2.

2019/CBS/í1í - Overlegcomité Preventle en Bescherming op het Werk dd
2018 - maandverclaqen qemeente en OCMW (september tem november 2018)

í2 december

het college neemt kennis van de maandverslagen september tem november 20í8 Gemeente en OCMW
van de lnterne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk

Punt 34. Afval en recyclageparken

34.1.

20í9/CBS/08í - lnzameling papier en kaÉon op de recyclageparken.

Papier en karton mag in 1 container gedeponeerd worden op de recyclageparken.

34.2. 20í9/CBS/íí8

- Overleg cameraproiect: afstemmen traject GAS, retributie, ...

Het cameraproject van IMOG is reeds enkele maanden van gestart gegaan. Om alles en iedereen op
elkaar af te stemmen i.v.m. GAS, retributie, ... is er een overleg met gemeente, IMOG, politie,
sanctionerend GAS en GAS-vaststeller op donderdag 17 januari om 9u30 in de raadzaal van het
gemeentehuis Anzegem.

Punt 35. Omgeving

35.í. 20í9/CBS/í85

- Verkaveling

Stientiesstraat' Vinkenhout

Het college besliste principieel in zitting van 28 november 2018 om de groen- en waterbuffezone en een
pad te reáliseren voor de verkaveling Matexi aan de Stientjesstraat mits overdracht van de volledige
groene doorsteek'Vinkenhout'. Een volgend overleg hieromtrent gaat door op woensdag 30 januari om
11u in het hooÍdgemeentehuis.

Punt 36. Omgevingsdossiers

36.í.

20í9/CBS/09í -Openbaaronderzoek- ProjectOMV-20í8í21776-0,120181206 Stientiesstraat 2í 8570 Anzegem - sloop + herbouw van deel bestaande bljgebouw, renovatie en
herstel van bestaande schuur, heraanleg-herschikking van het terrein + het exploiteren van een
klasse 3-inrichting (koelcompressoren en warmtepomp).
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek in het kader van aanvragen tot
o,120181206, Stientjesslraat 21 8570 Anzegem voor
omgevingsvergunning Project OMV_2018121776
sloóp + herbouw van deel bestaande bijgebouw, renovatie en herstel van bestaande schuur,
heraanleg-herschikking van het terrein + het exploiteren van een klasse 3-inrichting
(koelcompressoren en warmtepomp), gelegen Stientjesslraat2185T0 Anzegem - kadastraal bekend:
I e afd., sectie F, nummer 0591 E - 0551 C - 0591 F -0594A - 0593C - 0587E - 0587F. Het openbaar
ondeaoek start op I 1 januari 2019 en eindigt op 9 februari 2019.

-

36.2.

20í9/CBS/093 - Openbaar onderzoek - Project-OMv-20í8136566
Lendedreef 45 8570 Anzegem - verbouwen van een woning

-

Or20í8/209 -
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Het college nemt kennis van volgend openbaar ondezoek in het kader van aanvragen tot
omgevingsvergunning: Project_OMV_2018136566
C,120181209 voor het verbouwen van een woning,
gelegen, Lendedreef 45 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6" afdeling, sectie A,. nrs. 0275Y2 en
0275L2. Het openbaar ondezoek start op 4 januari 2019 tot en met 2 februari 2019.

-

36.3.

20í9/CBS/094 - Openbaar onderzoek - Project-OMv-20í8130í 58 -Ot2O18t21O Stientjesstraat 6-8-í0 8570 Anzegem - slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen
woning, plaatsen garage-u nits
Het college neemt kennis van volgend openbaar ondezoek in het kader van aanvragen tot
omgevingsvergunning: Project_OMV_2O18130158 -o.120181210 voor het slopen woning, uitbreiding
groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units, gelegen, Stientjesstraat 6-8-10 - 8570
Anzegem - kadastraal bekend: íe afdeling, sectie F, nrs. 0392R2 039282 0394P2 0394M2 039452
0394R2 03942. Het openbaar onderzoek start op 2 januari 2019 tot en met 31 januari 2019.

36.4. 2019/CBS/095 - Openbaar onderzoek -Project OMV-2018í42659
4 woninqen, qeleqen Stampkotmolenerf 8-9-í 0-1 í te 8572 Anzegem

-

Ot2018t215- bouwen van

Het college neemt kennis van volgende openbaar ondeaoek in het kader van aanvragen
omgevingsvergunning: Project OMV_20181 42659 C.120181215 voor het bouwen van 4
gelegen Stampkotmolenerf 8-9-10-11 le 8572 Anzegem- kadastraal bekend: 4u afdeling,
6784 - 6788 -678C - 678D. Het openbaar ondeaoek start op 2 januari 2019 en eindigt
2019.

-

36.5.

20í 9/CBS/096 - Openbaar onderzoek - Project OMV_20í Sí 36474
regularisatie zwembad en verhardin gen -Opstalstraat 2 8570 Anzegem

tot

woningen,
sectie A, nrs.
op 31 januari

- 0,120181219 -

Het college neemt kennis van Project OMV_20181 36474 - C.120181219 voor regularisatie zwembad en
verhardingen, gelegen Opstalstraat 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6" afd., sectie A, nummer
0315R. Het openbaar ondezoek start op 1 1 januari 2019 en eindigt op 9 februari 2019.

36.6.

20í 9/CBS/097 - Openbaar onderzoek - Project OMV 20í 8í 56933 - o,120181219 regularisatie inplanting van een bestaande ééngezinswoning, gelegen Bergstraat 5 - 8573

Anzegem
Het college neemt kennis van volgend openbaar ondezoek in het kader van aanvragen tot
omgevingsvergunning: Project OMV 2018156933
C,120181219 voor regularisatie inplanting van een
bestaande ééngezinswoning, gelegen Bergstraat 5 - 8573Anzegem - kadastraal bekend: 5"
afdeling sectie A, deel van nummer 1272Í en 1280A. Het openbaar ondezoek start op 23 januari
20í9 en eindigt op 21 februari2019.

-

36.7.

20í9/CBS/í42 - Openbaar onderzoek - Project_OMV_2018129426
/ Kwadenbulk

Verkavelinq G

- 01120181231

-

Het college neemt kennis van volgende openbare ondezoeken in het kader van aanvragen tot
omgevingsvergunning: Project_OMV_2018129426
C.120181231, voor het verkavelen van gronden en
het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen te Gijzelbrechtegemstraat i Kwadenbulk - 8570
Anzegem - kadastraal bekend: Afdeling ANZEGEM 2 AFD (GIJZELBRECHTEGEM), sectie A, 0362 D;
Afdeling ANZEGEM 2 AFD (GIJZELBRECHTEGEM), sectie A, 0362 C; Afdeling ANZEGEM 2 AFD
(GIJZELBRECHTEGEM), sectie A, 0363 D;Afdeling WORTEGEM-PETEGEM 4 AFD (ELSEGEM), sectie
A, 0538 2; Afdeling WORTEGEM-PETEGEM 4 AFD (ELSEGEM), sectie A, 0559 2; Afdeting
WORTEGEM-PETEGEM 4 AFD (ELSEGEM), sectie A, 0538 M; Afdeling WORTEGEM-PETEGEM 4
AFD (ELSEGEM), sectie A, 0538 L. Het openbaar ondezoek start op 11 januari 2019 en loopt tot en met

-

9 februari2019.
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36.8.

20í 9/CBS/í 63 - Vezoekschrift tot schorcing en/of vernietiging van Project

oMV 20í8í06726
Het college neemt kennis van het vezoekschrift tot schoising en/of vernietiging van Project
OMV_20181 06726 ontvangen op 27 december 2018. OMV_20181 06726 omvat de melding voor het
plaatsen van een spuitcabine voor renovatie en restauratie van wagens, gelegen op het perceel
Bosstraat 31 8570 Anzegem - 6de afdeling, sectie B, nr. 54V2. Er werd akte genomen van de melding
door het College van burgemeester en schepenen van Anzegem. Het vezoekschrift werd ingediend bij
de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

36.9. 20íg/CBS/í64 - Beroep tegen de beslissing van het CBS van Anzegem mbt de
vergunningsaanvraag voor het adres Pastoor Verrieststraat te lngooigem (Anzegem)
Het college neemt kennis van het beroep tegen de beslissing van het CBS van Anzegem met betrekking
tot de vergunningsaanvraag (OMV 2018089221) voor het bouwen van twee woningen gelegen Pastoor
Verrieststraat 8570 Anzegem. Het beroep werd ontvankelijk en volledig verklaard op 3 januari 2019. De
hoozitting zal vermoedelijk doorgaan op 26 februari 2019. De vermoedelijke datum van beslissing van de
deputatie is 25 april 2019. Binnen de 50 dagen dient het college advies uit te brengen.

35.10. 2019/CBS/176 - POVC in omqevinqsaanvraaq van NWAVAS
Een vertegenwoordiger van het college zal aanwezig zijn op de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in Boeverbos op vrijdag 18 januari om 9u35 mbt de
omgevingsaanvraag van NV TAVAS.

Punt 37. Natuur en klimaat

37.1.

20í9/CBS/099 - Kennisname kapmachtiqinq bomen in bosverband - Elstweq 25

Het college neemt kennis van de machtiging voor het kappen van bomen (eindkap 60 populieren) in
privé-bos nabij Elstweg 25, verleend door het Agentschap Natuur en Bos. De herbebossing is verplicht.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30
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