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College van burgemeester en schepenen
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Notulen uit de zitting van woensdag 10 april 2019

Aanwezig:

Gino Devogelaere, Burgemeester - voorzitter
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1.

2019/CBS/1123 - Goedkeuring verslag zitting 3 april 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Patrimonium
2.1.

2019/CBS/1079 - Sint-Janskerk Anzeg~m - invulling schip

Het college beslist de vraag te stellen aan het bisdom of er principieel mee kan akkoord gegaan worden
dat het schipdeel van de Sint-Janskerk in zijn totaliteit een profane invulling krijgt.

Punt 3. Gemeenteraad
3.1.

2019/CBS/1284 - Commissie Algemene Zaken en Financiën

Het college beslist de raadscommissie Financiën en Algemene Zaken te laten doorgaan op maandag 3
juni om 18u in de raadzaal van het hoofdgemeentehuis.
3.2.

2019/CBS/1322 - tweede lezing Gemeenteraad 23 april 2019

De zitting wordt geschorst. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda voor de gemeenteraad
van 23 april 2019 vast.

Punt 4. Openbare werken
4.1.

2019/CBS/1262 - Kwalitatief maaien gemeentelijke wegbermen 2019 - Goedkeuring gunning

Het college gunt de opdracht nr. 2019/150 'Kwalitatief maaien van gemeentelijke wegbermen 2019' aan
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding)
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag€ 62.920,00 incl. 21 % btw.

Punt 5. Groenonderhoud- en parken
5.1.
2019/CBS/1288 - Scheren van groenvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2019
- Goedkeuring gunning
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Het college gunt de opdracht met nr. 2019/159 'Scheren van groenvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2019' per lot aan de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) bieders voor
een totaal bedrag van€ 12.956, 14 incl. btw.

Punt 6. Omgeving
6.1.

2019/CBS/1289 - Erosiewerken nabij Borrestraat 1 - studieopdracht - Goedkeuring gunning

Het college stelt een studiebureau aan voor de studieopdracht 'Erosiewerken nabij Borrestraat 1' voor
een bedrag van€ 8.409,50 incl. btw.

Punt 7. Patrimonium
7.1.

2019/CBS/1304 - Kerk Heirweg -ventilatie keuken

Het college beslist ventilatie te voorzien in de keuken van het gemeentelijk deel van de kerk Heirweg.

Punt 8. Financiën
8.1.

2019/CBS/1124 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt, als verantwoordelijke voor het financieel beheer van het OCMW, de voorgelegde
bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen goed.
8.2.
2019/CBS/1249 - Bijdragen brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012. Kennisname
vernietigingsarrest Raad van State. Beslissing tot uitbreiding van de vordering tot terugbetaling
van de betwiste bijdragen voor de jaren 2006-2010 en verbod van afnames voor de jaren 2006
t.e.m. 2012
Het college besluit bij uitbreiding van de eerder ingestelde vordering, die thans het voorwerp uitmaakt van
de procedure A. R. 2015/536/A voor het Hof van Beroep te Gent:
a)
de supplementaire veroordeling te vorderen van de Belgische Staat tot terugbetaling van de op 14
november 2014 onwettig geïnde supplementaire bijdragen inzake brandweerbeveiliging voor de
werkingsjaren 2006 tot en met 2010, hetzij een bedrag van 19 158,72 EUR (negentienduizend honderd
achtenvijftig euro en tweeënzeventig cent), meer de vergoedende rente aan de wettelijke rentevoet vanaf
14 november 2014 tot en met de dag van volledige betaling;
b)
met het opleggen van een verbod aan de Belgische Staat om voor de werkingsjaren 2006 tot en
met 2012 nog enige bijdrage inzake brandweerkosten af te nemen van de bankrekening van de
gemeente Anzegem of daartoe enige opdracht te geven;
Het college geeft opdracht aan een advocaat om een conclusie in te dienen in het kader van de
voormelde beroepsprocedure, houdende uitbreiding van de oorspronkelijke vordering zoals hiervoor
bepaald.
8.3.
2019/CBS/1269 - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 kohierartikel 00001
Belastingplichtigen kunnen steeds bezwaar indienen tegen door de gemeente vastgestelde en
uitvoerbaar verklaarde belastingen. Het college van burgemeester en schepenen treedt hierbij op als
administratieve overheid en oordeelt of het bezwaar al dan niet gegrond is, in overeenstemming met het
reglement.

Punt 9. Cultuur
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9.1.

2019/CBS/1264 - toewijzing opdracht drukwerk seizoensbrochure 2019-2020

De opdracht voor het drukwerk van de nieuwe seizoensbrochure voor GC De Zinnen wordt toegewezen

Punt 10. Toerisme
10.1.

2019/CBS/1253 - Goedkeuring activiteitenkalender uitbater Sint Arnolduspark

De voorlopige activiteitenkalender van de uitbater van de cafetaria in het Sint Arnolduspark wordt
goedgekeurd.
10.2. 2019/CBS/1270 - Kampeerautoterrein - goedkeuren vergoeding aan studiebureau voor
geleverde prestaties
Goedkeuren vergoeding aan studiebureau voor geleverde prestaties voor opmeting en voorontwerp
kampeerautoterrein.

Punt 11. Protocol en plechtigheden
11.1.

2019/CBS/1319 - Huwelijksjubileum

Het college beslist een plechtige ontvangst te organiseren voor een gouden bruiloftspaar en dit op
zaterdag 25 mei 2019 om 15u.

Punt 12. Personeel
12.1. 2019/CBS/876 - Kennisname kandidaten en selectieprocedure voltijds administratief
medewerker P&O
Het college beslist de selectieprocedure van de tijdelijke, voltijdse functie van administratief medewerker
P & 0 (C1-3) vast te leggen. Het college neemt kennis van de kandidaten.
12.2. 2019/CBS/1126 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks 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 schepenen dat op 9 april 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
12.3.
2019/CBS/1238 - Projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur- stopzetting
selectieprocedure
Het college beslist, wegens het niet ontvangen van kandidaturen, de vacantverklaring voor de functie
Projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur (A1-3 of B4-5) stop te zetten.
12.4.

2019/CBS/1364 - Vacantverklaring projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur

Het college beslist de tijdelijke voltijdse functie van pr.ojectmanager Gemeentelijke Infrastructuur (Al-3
of B4-5) vacant te verklaren voor een contract bepaalde duur. De diplomavoorwaarden worden vastgelegd
en zijn gewijzigd vergeleken met de vorige vacantverklaring.

12.5.

2019/CBS/1300 -Aanstelling seizoensarbeider technisch assistent
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Het college stelt een voltijdse seizoensarbeider technisch assistent aan (contract bepaalde duur - 6
maanden).
12.6.

2019/CBS/1311 -Verlenging contract beambte archivering

Het contract van de beambte archivering wordt verlengd tem 31 december 2019.
12.7.

2019/CBS/1333 -Vastleggen selectieprocedure omgevingsdeskundige

Het college legt de selectieprocedure voor omgevingsdeskundige vast.

Punt 13. Onderwijs
13.1.

2019/CBS/1060 - Antwoord op vragen raadslid inzake onderwijs

Het college formuleert een antwoord op de vragen gesteld door een raadslid in de gemeenteraad van 12
maart 2019.
13.2. 2019/CBS/1265 -Aankoop schoolmateriaal voor gemeentescholen voor een periode van 3
jaar - Goedkeuring raming, lastvoorwaarden, uit te nodigen ondernemers en uiterste datum
indienen offerte
Het college keurt het bestek nr. 2019/169 'Leveren van schoolmaterialen gemeentescholen voor een
periode van 3 jaar' (tot eind 2021), de raming, de plaatsingsprocedure, de uit te nodigen ondernemers en
de uiterste termijn om een offerte in te dienen, goed.
13.3. 2019/CBS/1266 - Leveren van schoolmaaltijden gemeentescholen schooljaar 2019-2020 Goedkeuring raming, lastvoorwaarden, uit te nodigen ondernemers en uiterste datum indienen
offerte
Het college keurt het bestek nr. 2019/172 'Leveren van schoolmaaltijden gemeentescholen schooljaar
2019-2020', de raming, de plaatsingsprocedure, de uit te nodigen ondernemers en de uiterste termijn om
een offerte in te dienen, goed.
13.4.

2019/CBS/1283 - Klimaatmars

Het college neemt kennis van de klimaatwandeling die georganiseerd wordt op 19 mei 2019 door de
werkgroep 'omring Anzegem niet'. De scholen zullen deze wandeling promoten.
13.5.

2019/CBS/1314 -Verkeerssituatie voor bussen

Het college beslist om in te gaan op de vraag van een vrijwilliger-buschauffeur en de belijning voor de
gereserveerde busparkeerstroken opnieuw te laten uitvoeren zodat deze duidelijker wordt voor de andere
weggebruikers. Tevens wordt gevraagd aan de verhuurder van de bus om het achteruitrijcamerasysteem
te herstellen.

Punt 14. Burgerlijke stand en Burgerzaken
14.1.

2019/CBS/1254 -Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

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

Punt 15. Communicatie & inspraak
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15.1.

2019/CBS/1187 - Overeenkomst Citizenlab

Het college kan beslissen een jaarbonnement op Citizenlab te nemen. Citizenlab helpt steden en
gemeenten om betere beslissingen te nemen. Dat doen ze door te helpen om input van hun burgers te
verzamelen en die data te analyseren. Ze maken burgers mondig en bouwen bruggen tussen steden en
hun lokale gemeenschappen.

Punt 16. Afval en recyclageparken
16.1. 2019/CBS/1418 -Voorstel standpunt IMOG aanpassing Uitvoeringsplan huishoudelijk afval
en gelijkaardig bedrijfsafval
In antwoord op een voorstel tot een aanpassing aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval die de OVAM naar voren schuift, roept IMOG de gemeenten-vennoten op om
een schrijven over te maken aan OVAM waarin de regionale aanpak wordt vooropgesteld en de
restafvaldoelstellingen op intercommunaal vlak te bekijken.

Punt 17. Lokale economie
17.1.

2019/CBS/1299 - Ondertekenen engagementsverklaring Kl:SS West

Ondernemerscentra West vraagt dat het gemeentebestuur de engagementsverklaring voor hun project
KI: SS West ondertekent.

Punt 18. Mobiliteit en verkeersveiligheid
18.1.

2019/CBS/1273 - Fietsverbinding met Waregem langs Walskerke -verwerven gronden

Aanstellen van de dienst Vastgoedtransacties in het kader van verwerven van gronden voor de
fietsverbinding met Waregem (tussen walskerkemolen en Industrielaan). De dienst Vastgoedtransacties
wordt ook aangesteld om de eerste onderhandelingen te voeren in verband met de eventuele aanleg van
een fietsverbinding tussen de Grote en de Kleine Leiestraat.

Punt 19. Woonbeleid
19.1.

2019/CBS/1263 - Verlenging IGS Beter Wonen

De intergemeentelijke samenwerking m.b.t. het woonbeleid "Beter Wonen" (tussen Anzegem, Waregem
en Spiere-Helkijn) ging op 1 januari 2018 van start. Op 31 december 2019 loopt het huidige
subsidiedossier af. De intergemeentelijke samenwerking kan worden verder gezet door een nieuw
subsidiedossier voor te leggen bij Wonen Vlaanderen. De gemeente Avelgem richtte de formele vraag
aan het gemeentebestuur op 15 maart 2019 tot een verkennend overleg om aan te sluiten tot het IGS
Beter Wonen bij de verlenging van de samenwerking (voorzien voor een zesjarige periode vanaf 1 januari
2020 t.e.m. 31 december 2025). Het college beslist principieel akkoord te gaan om Avelgem te laten
aansluiten bij het IGS. Het subsidiedossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in juni.

Punt 20. Omgevingsdossiers
20.1.
2019/CBS/1260 - Beslissing project OMV_2019020254 - 0/2019/22 - Stefan Hinnens voor
plaatsen van een tuinmuur met poort, gelegen lngooigemplaats 34 - 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3de afdeling, sectie B, nummer 0836E.
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Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2019020254O/2019/22 aan Stefan Hinnens voor het plaatsen van een tuinmuur met poort, gelegen lngooigemplaats
34 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie B, nummer 0836E.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019020254
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een tuinmuur met poort
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: lngooigemplaats 34 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3401880836/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Stefan Hinnens
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www. om gevi ngsloket. be/omvPu bliek/?open baaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
·
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en.het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2019020254
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
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De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
20.2. 2019/CBS/1274 - Project OMV_2018121776 - 0/2018/206, KRIST WILLEQUET CAROL
MAES, voor sloop + 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 Stientjesstraat 21 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002F0591 /00E000 - 34002F0551 /00C000-34002F0591 /00F000-34002F0594/00A00034002F0593/00C000-34002F0587 /00E000-34002F0587 /00F000
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2018121776O/2018/206, KRIST WILLEQUET CAROL MAES, voor sloop + 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
Stientjesstraat 21 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018121776
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: sloop + 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)
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 21 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002F0591 /00E000 - 34002F0551 /00C000-34002F0591 /00F00034002 F0594/00A000-34002F0593/00C000-34002F0587 /00E000-34002F0587 /00F000
Naam van de aanvrager of exploitant: WILLEQUET KRIST-MAES CAROL
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend
adres: Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https: //www. om gevi ngsloket. be/omvPubliek/?open baaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.·
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold I11-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
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Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
rlag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief. of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2018121776
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.

20.3. 2019/CBS/1296 - Project OMV_2018158371 - O/2018/230Kenzy De Cabooter (architect
Vincent Deprez), Vichtsesteenweg 19A 8570 Anzegem, voor het verbouwen en uitbreiden woning,
gelegen Vichtsesteenweg 19A 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie F, nummer
846C.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het
omgevingsproject Project OMV_2018158371 - 0/2018/230, voor het verbouwen en uitbreiden
woning, gelegen Vichtsesteenweg 19A 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1° afdeling, sectie F,
nummer 846C.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018158371
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen en uitbreiden woning.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vichtsesteenweg 19A 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002F0846/00C000
Naam van de aanvrager of exploitant: Kenzy De Cabooter (architect Vincent Deprez)
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
857.0 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
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De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2018158371
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
20.4. 2019/CBS/1297 - Project OMV_2018133979 - 0/2018/204 Kurev, Krekelheedstraat 1 8570
Anzegem, voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Krekelheedstraat 1 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie A, nummer 0315C.
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het
omgevingsproject Project OMV_2018133979 - 0/2018/204, voor het verbouwen en uitbreiden van
een woning, gelegen Krekelheedstraat 1 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018133979
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen en uitbreiden van een woning.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Krekelheedstraat 1 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34038A0315/00C000
Naam van de aanvrager of exploitant: Kurev
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:

'

De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

9/19

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2018133979
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.

Punt 21. Sociale huisvesting
21.1.

2019/CBS/1325 - Kandidatuur huren bejaardenwoning

Het college neemt kennis van de aanvraag van een burger om ingeschreven te worden op de wachtlijst
voor de gemeentelijke bejaardenwoningen Kortestraat/îer Schabbe. Gezien betrokkene voldoet aan de
leeftijdsvoorwaarde beslist het college deze aanvraag toe te voegen aan de wachtlijst.

Punt 22. Openbare werken
22.1.

2019/CBS/1286 - Vegen gemeentelijke fietspaden 2019
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Publicatieverslag

Het college besluit het vegen van de gemeentelijke fietspaden voor aanvang van het nieuw schooljaar
2019 uit de laten voeren door de Technische dienst.
22.2.

2019/CBS/1303 - Sneeuw en ijzelbestrijding - goedkeuring schuldvordering

Het college keurt de schuldvordering voor de sneeuw- en ijzelbestrijding voor de maanden januari en
februari (percelen A1 en 81) goed.

Punt 23. Begraafplaatsen
23.1.

2019/CBS/1236 -Aankoop concessie

Het college keurt de aankoop concessie op de begraafplaatsen goed.

Punt 24. Patrimonium
24.1.
2019/CBS/1227 - Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte - schuldvordering periode
01 /07 /2018-30/09/2018
Het college keurt de schuldvordering (factuur VED/19/0009) voor de prestaties geleverd in de
periode 01/07/2018-30/09/2018 in het kader van het project 'Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte'
goed.
24.2. 2019/CBS/1235 - Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte - schuldvordering periode
01/10/2018-31/12/2018
Het college keurt de schuldvordering (factuur VED/19/0008) voor de prestaties geleverd in de
periode 01/10/2018-31/12/2018 in het kader van het project 'Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte'
goed.
24.3. 2019/CBS/1237 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - ruwbouw en afwerking
- Goedkeuring vorderingsstaat 10 (februari 2019)
Het college keurt vorderingsstaat 10 (februari 2019) voor ruwbouw en afwerking goed voor het bouwen
van de brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem.
24.4. 2019/CBS/1240 -Aanstellen archeoloog i.k.v. heropbouw kerk Anzegem - Goedkeuring
vorderingsstaat 10 (01 /02/19 tot 22/03/19)
Het college keurt vorderingsstaat 10 (periode 01/02/19 tot 22/03/19) voor het project "Aanstellen
archeoloog i.k.v. heropbouw kerk Anzegem" goed.

Punt 25. Sport
25.1.

2019/CBS/132.1 - Gelegenheidsterras Halle-Ingooigem 2019

Het college besluit kennis te nemen van de vraag tot het uitbaten van een standplaats t.g.v. de
wielerwedstrijd Halle-Ingooigem van Femma Ingooigem op woensdag 26 juni 2019 om op de parking
VBS Ingooigem dranken te verkopen. Het college neemt tevens kennis van de vergunning afgeleverd
door de burgemeester op datum van heden.

Punt 26. Administratieve organisatie
26.1.

2019/CBS/1127 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

11 /19

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.

26.2.

20i9iCBSii3i3 - inzagerecht gevraagd door Cû&V-Eendrachi.

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.

Punt 27. Personeel
27.1.

2019/CBS/1261 -Aanstelling vrijwilligers - monitoren buitenspeeldag 24 april 2019

Net zoals vorig jaar wordt een buitenspeeldag voor de Anzegemse jeugd georganiseerd, een
initiatief vanuit de gemeentelijke Sportdienst, Jeugddienst en Buitenschoolse Kinderopvang. Graag doet
de dienst beroep op vrijwilligers die tijdens verschillende activiteiten kunnen begeleiden.

Punt 28. Communicatie & inspraak
28.1.

2019/CBS/1125 - Persberichten

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

Punt 29. Openbare werken
29.1.

2019/CBS/1306 -Woensdag 24 april 2019 -15de Grastocht- De Textieltrekkers

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van 'De Textieltrekkers' om ter gelégenheid van de
organisatie van hun doortochten (wandelingen in Groot-Anzegem - werkjaar 2019) op 24 april 2019 de
15cte Grastocht met start en aankomst te Ansold Anzegem te organiseren in Anzegem. Toelating wordt
verleend onder de gebruikelijke voorwaarden.
29.2.
2019/CBS/1307 - Publiciteit langs gemeentewegen - 26 en 27 april 2019- pop-up bar Chiro
Anzegem
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van Chiro Anzegemom affiches te mogen
aanbrengen op de gemeentelijke rasters en langs de gemeentewegen, dit ter gelegenheid van hun popup bar met o.a. comedy night in OC Kaster en verleent toelating voor wat betreft het gebruik van de
rasters langs de invalswegen en voor de gemeentewegen mits de gebruikelijke voorwaarden worden
nageleefd.
29.3. 2019/CBS/1308 - Publiciteit langs gemeentewegen -zaterdag 13 april 2019 - KAJ Anzegem
carwash parking Delhaize Anzegem
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van KAJ Anzegem om affiches te mogen
aanbrengen op de gemeentelijke rasters en langs de gemeentewegen, dit ter gelegenheid van het
organiseren van hun carwashactiviteit op de parking Delhaize (zaterdag 13 april 2019) in Anzegem en
verleent toelating voor wat betreft het gebruik van de rasters langs de invalswegen en voor de
gemeentewegen mits de gebruikelijke voorwaarden worden nageleefd.

Punt 30. Feestelijkheden
30.1.

2019/CBS/1323 - Slotevent fotozoektocht - Zebrapad - 16 juni 2019
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Het college besluit kennis te nemen van de brief van Zebrapad vzw waaruit blijkt dat de reservatie van de
Speldoorn niet nodig is en dat er - in geval de werken aan het dorpshuis in de Sint-Theresiakerk nog niet
voltooid zijn - zal uitgeweken worden naar het nabijgelegen Klokske.

Punt 31. Administratieve organisatie
31.1.

2019/CBS/1320 - SILC enquête 2019

Het college neemt kennis van de SILC enquête waarbij Statbel Anzegemse huishoudens zal bevragen
rond inkomens en levensomstandigheden.

Punt 32. Personeel
32.1.

2019/CBS/1252 - Eedaflegging in dienst getreden personeelsleden 2018-2019

Jaarlijks worden de nieuwe personeelsleden uitgenodigd op de eedaflegging. Dit gat door op woensdag
29 mei 2019 in de raadzaal van het hoofdgemeentehuis.

Punt 33. Onderwijs
33.1.

2019/CBS/1241 • Kennisname verslagen BHC-OCSG-MZC

Het college neemt kennis van de verslagen Beheerscomité - OCSG - Medezeggenschapscollege van 18
maart 2019.

Punt 34. Afval en recyclageparken
34.1.

2019/CBS/1281 - Kennisname verslag Nette Regio

Het college neemt kennis van het verslag Nette regio van het jaar 2018 met een overzicht van de
uitgevoerde acties van het voorbije jaar (bijlage). Onderdeel hiervan is Team Rudy (het sociaal
economiebedrijf Waak die zwerfvuil ruimt in Anzegem), netheidsbarometer en vrijwilligers. In de begroting
wordt hiervoor€ 0,65/inwoner voorzien. Camera's tegen sluikstort kaderen in een proefproject.
•

Team Rudy heeft in 2018 384 werkuren gepresteerd (gepresteerde uren van de waak kunnen
gebruikt worden als verantwoording voor de prestaties voor doelgroepwerknemers). Daarbij werd
950 kg zwerfvuil ingezameld en werden alle straten in Anzegem min. 1 x opgeruimd en
probleemgebieden meerdere malen. In bijlage het voorstel opruimingsdata voor dit jaar

•

netheidsbarometer: in 2018 werden 4 metingen uitgevoerd: 31 januari, 30 mei, 10 september en
15 november. De score voor Anzegem bedraagt voor Anzegem 93,4 op 100. Aandachtspunt is
de netheid in de centrumstraten.

•

vrijwilligers: Anzegem telt intussen 17 mooimakers.

•

Camera om daders van zwerfvuil en sluikstorten op te sporen: In Anzegem waren er in 2018 tot
februari 2019 7 plaatsingen waarbij geen daders betrapt werden. In de IMOG-regio waren er in
totaal 94 plaatsingen (103 plaatsingen zijn er voorzien) met 15 GAS boetes en 1 PV tot op
heden.
·

Punt 35. Omgeving
35.1.

2019/CBS/947 - mail ivm nieuwbouw jagershoek
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Het college behandelt een klacht betreffende het aanplanten van een groenscherm ingevolge
bouwwerken op een bedrijventerrein.
35.2.

2019/CBS/1212 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt
op de vraag van de bouwheer om het bezwaarschrift te ontvangen ingediend tijdens het openbaar
onderzoek in een omgevingsvergunning.
35.3.

2019/CBS/1243 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het College heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 2 april 2019
voor het rooien van bomen omwille van acuut gevaar aan de buitenrand van de vijver aan het Louis
lsebaertplantsoen·-Anzegem. De bomen zullen vervangen worden door vier streekeigen bomen.
35.4.

2019/CBS/1251 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij niet ingegaan
wordt op de vraag om een kopie te ontvangen van een bezwaarschrift ingediend in een
omgevingsaanvraag.

Punt 36. Omgevingsdossiers
36.1. 2019/CBS/1219 - Project OMV_2019032227- 0/2019/45, Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem
voor verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem - kadastraal
bekend: 4e afdeling, sectie A, nummer 0147L.
Het college van Burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het
omgevingsproject Project OMV_2019032227 - 0/2019/45 Christene Claeys, Bevrijdingslaan 23 8572
Anzegem voor verbouwen en uitbreiden woning, gelegen Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019032227
Periode openbaar onderzoek: 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen en uitbreiden woning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem kadastraal bekend: 4e afdeling sec A 147L
Naam van de aanvrager of exploitant: Christelle Claeys
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en
schepenen Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
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De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019032227) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
36.2. 2019/CBS/1229 - Project OMV_2019035278 - 0/2019/46, Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem
voor Plaatsen van een veranda, gelegen Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
6e afdeling, sectie A, nummer 0300T
Het college van Burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het
omgevingsproject Project OMV_2019035278- 0/2019/46 Guy Caulier, Boterbloemstraat 7 8570
Anzegem voor plaatsen van een veranda, gelegen Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019035278
Periode openbaar onderzoek: 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een veranda
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie A, nummer 0300T.
Naam van de aanvrager of exploitant: Guy Caulier
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en
schepenen Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bèl naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019035278) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

36.3.
2019/CBS/1230 - Project OMV_2019033324- 0/2019/44, Opstalstraat 16 8570 Anzegem
voor bouwen van een houten bijgebouw, gelegen Opstalstraat 16 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 6e afdeling, sectie A, nummer 0315W 2
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Publicatieverslag

Het college van Burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het
omgevingsproject Project OMV_2019033324 - 0/2019/44 Tony Roose, Opstalstraat 16 8570 Anzegem
voor _bouwen van een houten bijgebouw, gelegen Opstalstraat 16 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019033324
Periode openbaar onderzoek: 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een houten bijgebouw
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Opstalstraat 16 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 6" afdeling, sectie A, nummer 0315W 2.
Naam van de aanvrager of exploitant: Tony Roose
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en
schepenen Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
,
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019033324) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

36.4. 2019/CBS/1239 - Project OMV_2019013716 - 0/2019/42, voor Anzegem-Kaster,
Bevrijdingslaan - Varentstraat, gelegen - kadastraal bekend:ANZEGEM 4 AFD (KASTER), sectie A,
nummer 0314SANZEGEM 4 AFD (KASTER), sectie A, nummer 0314V.
Het college neemt kennis van de onvolledigheidsverklaring van het omgevingsproject OMV_2019013716.
36.5. 2019/CBS/1247 - Openbaar onderzoek project OMV_2019024026 - 0/2019/34 voor bouwen
van een eengezinswoning met een carport, gelegen Holstraat 20 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1ste afdeling, sectie D, nummers 0350F en 0350E.
Het college neemt kennis van volgende openbaar onderzoek in de aanvraag tot omgevingsvergunning:
project OMV_2019024026- 0/2019/34- Tom Windels en Aurelie Vanhoutte- voor bouwen van een
eengezinswoning met een carport, gelegen Holstraat 20 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 ste
afdeling, sectie D, nummers 0350F en 0350E.
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Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp bouwen van een
eengezinswoning met een carport
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019024026
Periode openbaar onderzoek: 10 april 2019 tot en met 9 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Bouwen van een eengezinswoning met een carport en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Holstraat 20 - 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002D0350/00F00034002D0350/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Tom Windels en Aurélie Vanhoutte
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen
Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
.
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019024026) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

36.6. 2019/CBS/1258 - Openbaar onderzoek project OMV_2019021785 - 0/2019/25 - voor
verbouwen van een woning, gelegen Klokketuin 60 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste
afdeling, sectie F, nummer 0443B 2.
Het college neemt kennis van volgende openbaar onderzoek in de aanvraag tot omgevingsvergunning:
project OMV_2019021785- 0/2019/25 - Gheorghe Chile, Klokketuin 60 - 8570 Anzegem voor
verbouwen van een woning, gelegen Klokketuin 60 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 ste afdeling,
sectie F, nummer 0443B 2.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp Verbouwen van een woning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021785
Periode openbaar onderzoek: 10 april 2019 tot en met 9 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Verbouwen van een woning en
·
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Klokketuin 60 8570 AnzegemKlokketuin 60 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 34002F0443/00B002
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Naam van de aanvrager of exploitant: Chile Gheorghe
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen
.An7i:>ni:>m
··•--;:,-····
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www. omgevi ngsloket. be/omvPu bliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019021785) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

36.7.
2019/CBS/1298 - Project OMV_2019016183 - 0/2019/016 voor het overwelven van gracht
voor inrit landbouwloods, gelegen Broekstraat 11, 8572 Anzegem - kadastraal bekend: 4e afdeling,
sectie A, nrs. 0485K, 0481 K, 0481 G.
Het college heeft kennis genomen van de omgevingsaanvraag project OMV_2019016183- 0/2019/016
Het overwelven van gracht voor inrit landbouwloods, gelegen Broekstraat 11, 8572 Anzegem - kadastraal
bekend: 4e afdeling, sectie A, nrs. 0485K, 0481 K, 0481 G.
36.8. 2019/CBS/1301 - Openbaar onderzoek Project OMV_2019017606 - 0/2019/27 voor het
plaatsen van een regenwateropvang, gelegen Astweg 4 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3e
afdeling, sectie C, nummer 0832A.
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het
omgevingsproject Project OMV_2019017606 - 0/2019/27 Ruimdienst Verbauwhede (Dieter
Verbauwhede), Astweg 4 8570 Anzegem voor het plaatsen van een regenwateropvang, gelegen
Astweg 4 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie C, nummer 0832A.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Plaatsen van
regenwateropvang.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019017606
Periode openbaar onderzoek: 17 april 2019 tot en met 16 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van regenwateropvang.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Astweg 4 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34018C0832/00A000
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Naam van de aanvrager of exploitant: Ruimdienst Verbauwhede (Dieter Verbauwhede)
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en
schepenen Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem, De Vierschaar 1 8570 Anzegem. Je kan de aanvraag tijdens het openbaar
onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019017606) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Punt 37. Natuur en klimaat
37.1.

2019/CBS/1294 - Kennisname kapmachtiging bomen in bosverband - Hemsrode

Het college neemt kennis van de machtiging voor het kappen van bomen in privé-bos te Hemsrode,
verleend door het Agentschap Natuur en Bos. De herbebossing is verplicht.
37.2.

2019/CBS/1295 - Natuurzoektocht voor gezinnen rond Tiegemberg

In het kader van de samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde wordt een natuurzoektocht
voor jonge gezinnen ontwikkeld rond Tiegemberg.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het college,
- voorzitter,
evogelaere
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