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De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1..

2019/CBS/1220 - Goedkeuring verslag zitting 10 april 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 10 april 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Begraafplaatsen
2.1.

2019/CBS/1334 - Hernieuwen van de eeuwigdurende concessies

De procedure tot de vernieuwing van de eeuwigdurende concessies op de begraafplaatsen van Anzegem
wordt opgestart.

Punt 3. Handhaving
3.1.

2019/CBS/1405 - Militair treffen -19-20-21 juli 2019

Het college neemt kennis van de vraag tot financiële en materiële ondersteuning vanwege een vereniging
die een militair treffen organiseert op 19-20-21 juli 2019 en treft een besluit terzake.

Punt 4. Groenonderhoud- en parken
4.1.

2019/CBS/1400 - Onderhoud voetbalvelden 2019 - Goedkeuring gunning

Het college gunt de opdracht nr. 2019/152 'Onderhoud voetbalvelden 2019' (Liefhebbersveld 'De 3
Kaven' (Vichtsesteenweg) en 'Leridedreef) aan de ondernemer met de economisch meest voordelige
offerte (op basis van de prijs) voor een bedrag van€ 6.721,55 incl. btw.
4.2.

2019/CBS/1460 - Plaatsen van insectenhotels - schoolproject VBS De Verrekijker

Het college keurt het plaatsen van insectenhotels op verschillende gemeentelijke locaties in kader van
een schoolproject van de VBS De Verrekijker, goed e, dit op verschillende gemeentelijke locaties.

Punt 5. Patrimonium
5.1.
2019/CBS/1445 - Antwoord op vraag van raadslid inzake gang tussen Ansold en lokaal van
Beweging.net
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Het college formuleert een antwoord op de vraag van een raadslid per mail gesteld aan de Algemeen
Directeur op 7 april 2019.
5.2.

2019/CBS/1520 - Pixies Pop-Up-Bar

Het college beslist om Pixies Pop-up Bar (26 en 27 april) ook te laten organiseren op een aantal andere
weekends waarvan de data nog verder door de organisatoren (Chiro Anzegem) worden meegedeeld.

Punt 6. Erediensten
6.1.

2019/CBS/1353 - Overleg Centraal Kerkbestuur-Schepencollege

Het college gaat in op het vergaderverzoek van het Centraal Kerkbestuur voor dinsdag 7 mei a.s. (18u) in
de raadzaal van het hoofdgemeentehuis, onder voorbehoud dat alle ontwerpen van de geagendeerde
financiële beleidsrapporten vooraf bekomen worden.

Punt 7. Financiën
7.1.

2019/CBS/1221 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt, als verantwoordelijke voor het financieel beheer van het OCMW, de voorgelegde
bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen goed.
7.2.
2019/CBS/1378 - 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.
7.3.
2019/CBS/1391 - Belastig op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 kohierartikel 00003
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.
7.4.
2019/CBS/1398 - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren - diverse kohieren
- gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen.
Er wordt een belasting op leegstaande woningen en gebouwen geheven dewelke 12 maanden of een
veelvoud daarvan opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister.
7.5.
2019/CBS/1421 - Vernieuwen buitenschrijnwerk en maken bijkomende nooduitgang SintStefanuskerk-vaste belofte van toelage
Het gunningsdossier voor de opdracht 'Vernieuwen buitenschrijnwerk en maken bijkomende nooduitgang
Sint-Stefanuskerk' werd door de subsidiërende overheid Agentschap Binnenlands Bestuur, Team
Gesubsidieerde Infrastructuur, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel goedgekeurd en een subsidie van€
43.428,00 toegekend.

Punt 8. (Buitenschoolse) kinderopvang
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8.1.

2019/CBS/1380 - Dag van de Kinderbegeleider-12 oktober 2019

Naar jaarlijkse traditie vieren we op 12 oktober de Dag van de Kinderbegeleider. WSG helpt hierbij om
deze dag vorm te geven met acties om de ouders en kinderen hierbij nauw te betrekken. De acties zijn
een geschenk voor de begeleiding, complimentenkaartjes en een helpende hand van een Steunpunt
Kinderopvang collega.
8.2.

2019/CBS/1449 -Advies fiscaal attest Hoekakampen

De Jeugddienst ontving op 12 maart via mail de vraag voor erkenning van Hoeka-kampen om een fiscaal
attest te kunnen uitreiken.
De Vrije Tijdsdiensten dienen hiervoor hun advies te geven.

Punt 9. Administratieve organisatie
9.1.

2019/CBS/1317 - Inzagerecht raadsleden - voorstel raadslid

Een raadslid legt zijn voorstel rond de manier van werken rond inzagerecht voor aan het college. Deze
gaat hier niet op in.
9.2.

2019/CBS/1390 - Congres Exello.net

Het college geeft toelating aan de algemeen directeur om aanwezig te zijn op het congres van Exello.net
op 9 mei 2019 in het Concertgebouw te Brugge.

Punt 10. Personeel
10.1.

2019/CBS/1186 - Aanstelling halftijds bediende BKO

Het college gaat over tot aanstelling voor de functie halftijds bediende BKO (onbepaalde duur).
10.2.

2019/CBS/1209 - Kennisname kandidaten omgevingsdeskundige

Het college neemt kennis van de kandidaturen voor de functie van omgevingsdeskundige.
10.3.
2019/CBS/1223 - 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 16 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
10.4.

2019/CBS/1362 -Aanstelling voltijds administratief medewerker Financiën

Het college stelt een tijdelijke, voltijdse administratief medewerker Financiën (C1-3) aan voor de duur van
één jaar,
10.5.

2019/CBS/1422 -Vrijstelling selectieprocedure administratief medewerker P&O

Het college gaat niet in op het verlenen van een vrijstelling aan een kandidaat voor de selectie van
administratief medewerker P&O.
10.6.
2019/CBS/1499 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer
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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 23 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

Punt 11. Onderwijs
11.1.

2019/CBS/1338 - aanvraag subsidie voor technieklokaal

Het college beslist de de subsidieaanvraag bij Agion voor de bouw van een technieklokaal te
herbevestigen.
11.2.
2019/CBS/1394 - Leveren en plaatsen van 6 vaste touchscreens voor gemeenteschool
Vichte - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
Het college keurt de technische beschrijving met nr. 2019/175, de raming, de plaatsingsprocedure en de
gunning voor het leveren en plaatsen van 6 vaste touchscreens 75" voor de gemeenteschool Vichte aan
de ondernemer met de economisch meest voordelige offerte (op basis van de prijs) tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van€ 24.313,74 incl. btw goed.
11.3.

2019/CBS/1443 -Aanvraag ouderschapsverlof

Een bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding wordt onbetaald verlof toegestaan.

Punt 12. Communicatie & inspraak
12.1.

2019/CBS/1439 -Thematafels Brainstorm

De thematafels tijdens de brainstorm moeten politiek neutraal zijn. Daarom wordt er voorgesteld dat
raadsleden die zich al hebben ingeschreven enkel mogen mee volgen en niet zelf hun standpunten
verkondigen.

Punt 13. Afval en recyclageparken
13.1.

2019/CBS/1285 - Inzameling landbouwfolies

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 beslist het college om in
2019 een gratis inzameldag van landbouwfolies te organiseren op het recyclagepark van
Anzegem. Deze inzameling gaat door op een 17 juni 2019 (sluitingsdag recyclagepark) van au tot 12u en
van 12u30 tot 16u. De inzameling kan verzorgd worden door de recyclageparkwachters (overuren). Er
worden 2 soorten landbouwfolies ingezameld: dikke landbouwfolies (waaronder silo/kuilfolie; meststof,veevoeder-&turfzakken; loopfolie; serrefolie; tunnelfolie; flodderfolie; gaatjesfolie) en dunne
landbouwfolies (waaronder stretchfolie van ronde balen (groen/wit).

Punt 14. Lokale economie
14.1.

2019/CBS/1455 -Aanvraag éénmalige standplaats op de wekelijkse vrijdagmarkt

Toelating wordt verleend aan een organisatie om éénmalig een standplaats op de markt in te nemen met
een gezonde woning campagne.

Punt 15. Mobiliteit en verkeersveiligheid
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15.1.

2019/CBS/1396 -Verslag Gemeentelijke Verkeerscommissie d.d. 19 maart 2019

Het college neemt kennis van het verslag Gemeentelijke Verkeerscommissie d.d. 19 maart 2019
15.2. 2019/CBS/1442 -Toelating en tijdelijk verkeersreglement - zaterdag 31 augustus 2019 39ste Dwars Door Grijsloke
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag tot toelating en tijdelijk verkeersreglement 39ste
Dwars Door Grijsloke op zaterdag 31 augustus 2019
15.3. 2019/CBS/1521 -Vaststellen aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling in de
Veld straat
Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend verkeersreglement strekkende tot het
invoeren van het deels parkeren op trottoir in de Veldstraat vast
15.4.

2019/CBS/1522 - Schaliënhof /Lendedreef-vraag om paaltjes te plaatsen

Er wordt regelmatig vastgesteld (voor en na de voetbal) dat auto's van Schaliënhof naar de Lendedreef ·
rijden langs het voetbalveld. Er wordt beslist om paaltjes te plaatsen. Er is hierbij positief advies van de
Gemeentelijke Verkeerscommissie.

Punt 16. Woonbeleid
16.1.
2019/CBS/1337 -Vrijstelling van heffing leegstaande woningen en gebouwen opgenomen
op datum van 18 februari 2014
Er wordt vrijstelling van heffing verleend voor een aantal geinventariseerde leegstaande woningen.

Punt 17. Omgeving
17.1.

2019/CBS/1315 -Teruggave waarborg voetpad dossier 210/2016

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier met nummer
210/2016 wordt teruggeven na het beëindigen van de bouwwerken.
17.2.

2019/CBS/1316 -Teruggave waarborg voetpad dossier 258/2014

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundige dossier met nummer
258/2014 wordt teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken.
17.3.

2019/CBS/1318 -Teruggave waarborg voetpad dossier 278/2014

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier met nummer
278/2014 wordt teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken.
17.4.
2019/CBS/1340 - splitsing van 2 percelen gelegen Heirbaan 33 en Heirbaan 35 te 8570
Anzegem - Je afdeling, sectie F perceelnummers 14312 en 143L2
De percelen gelegen Heirbaan 33 en Heirbaan 35 te 8570 Anzegem - 3e afdeling, sectie F
perceelnummers 14312 en 143L2 worden gesplitst
17.5.
2019/CBS/1345 - Splitsing perceel gelegen Harelbekestraat 3 te 8570 Anzegem - 6e afdeling
sec A nr 346/T10
Het perceel gelegen Harelbekestraat 3 te 8570 Anzegem - 6e afdeling sec A nr 346/T10 wordt gesplitst.
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17.6.

2019/CBS/1435 -Teruggave waarborg voetpad dossier 270/2015

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier met nummer
270/2015 wordt teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken
17.7.

2019/CBS/1437 -Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteit 29 juni 2019

Goedkeuring aanvraag afwijking op de geluidsnormen bij een muziekactiviteit op 29 juni 2019

Punt 18. Omgevingsdossiers
18.1. 2019/CBS/1336 - Project OMV_2018150182- 0/2018/229, Bram Georges De Baets, voor
verbouwing gezinswoning binnen bestaand bouwvolume, gelegen Zonnestraat 19 8573 Anzegem kadastraal bekend: Se afdeling, sectie A, nummer 1457R.
Het college van Burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het
omgevingsproject Project OMV_2018150182 - 0/2018/229, Bram Georges De Baets voor verbouwing
gezinswoning binnen bestaand bouwvolume, gelegen Zonnestraat 19 8573 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018150182
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwing gezinswoning binnen bestaand bouwvolume
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Zonnestraat 19 8573 Anzegem - kadastraal
bekend: 34037 A 1457 /00R000
Naam van de aanvrager of exploitant: Bram Georges De Baets
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.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.
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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_2018150182
- 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.

18.2.
2019/CBS/1341 - Project OMV_2018132498 - 0/2018/226, NORTH IMMO, voor het
renoveren van loodsen en het bouwen van nieuwe loodsen na afbraak bestaand, gelegen
Oudenaardestraat 86 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling sectie B, nummer 0064F 2.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV _20181324980/2018/226, NORTH IMMO voor het renoveren van loodsen en het bouwen van nieuwe loodsen na
afbraak bestaand, gelegen Oudenaardestraat 86 8570 Anzegem.

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018132498
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: Het
renoveren van loodsen en het bouwen van nieuwe loodsen na afbraak bestaand
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Oudenaardestraat 86 8570 Anzegem kadastraal bekend: 3403880064/00F002
Naam van de aanvrager of exploitant: NORTH IMMO
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.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:
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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.
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_2018132498
- 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.

18.3. 2019/CBS/1342 - Project OMV_2018121202 - 0/2018/181 Novadomo, Marcel Windelsstraat
6 8790 Waregem, voor het slopen vrijstaande woning en bouwen van 4 woningen, gelegen
Vredestraat 12 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Se afdeling, sectie B, nummer 0616A2.
Het college weigert de vergunningsaanvraag Project OMV_2018121202- 0/2018/181 Novadomo,
Marcel Windelsstraat 6 8790 Waregem, voor het slopen vrijstaande woning en bouwen van 4 woningen,
gelegen Vredestraat 12 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie B, nummer 0616A2.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018121202
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen vrijstaande woning en bouwen van 4 woningen.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vredestraat 12 8573 Anzegem - kadastraal
bekend: 34037B0616/00A002
Naam van de aanvrager of exploitant: Novadomo
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:
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Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook 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 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_2018121202
- 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.

18.4.
2019/CBS/1346 - Project OMV_2019025628 - 0/2019/35, Stephaan Adolf Desmet, voor
plaatsen van een veranda, gelegen Koningskouter 7 8570 Anzegem - kadastraal bekend 1 AFD,
sectie F, nummer 1161M.
Het college van Burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het
omgevingsproject Project OMV_2019025628 - 0/2019/35, Stephaan Adolf Desmet voor plaatsen van
een veranda, gelegen Koningskouter 7- 8570 Anzegem.
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Referentie onigevingsloket: Project OMV_2019025628
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een veranda
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Koningskouter 7 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1 e afdeling sec Fnr 1161 M
Naam van de aanvrager of exploitant: Stephaan Adolf Desmet
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.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 11I-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_2019025628
- 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.

18.5. 2019/CBS/1393 - Beslissing project OMV_2019029456 - 0/2019/39, voor functiewijziging
woning naar vakantiewoning, gelegen Kleimolenstraat 8 8572 Anzegem - kadastraal bekend:
Anzegem 4e afdeling, sectie A, nummer 0063C
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2019029456 0/2019/39, Anita Meerman voor functiewijziging woning naar vakantiewoning, gelegen
Kleimolenstraat 8 8572 Anzegem.

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019029456
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
functiewijziging woning naar vakantiewoning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Kleimolenstraat 8 8572 Anzegem kadastraal bekend: 34019A0063/00C000
Naam van de aanvrager of exploitant: Anita Meerman
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.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 I11-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.
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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_2019029456
- 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.

18.6.

2019/CBS/1413 -Aktename omgevingsmelding - Project OMV 2019043963 - Limotec

Aktename van volgende omgevingsmelding:
Project OMV_2019018408- 0/2019/51
Voorwerp van de melding: Wijzigen van de exploitatie van een bestaande inrichting klasse 3. Het betreft
een actualisatie van de ingedeelde rubrieken van een inrichting gespecialiseerd in het ontwerp, de
fabricage, de verkoop en het onderhoud van brand- en gasmeldsystemen.
Ligging: Bosstraat 21, 8570 Anzegem, kadastraal bekend Anzegem 6e afdeling sectie B perceel 55G2
Exploitant: Limotec, Bosstraat 21, 8570 Anzegem

Punt 19. Natuur en klimaat
19.1.

2019/CBS/1432 -Vergunning voor bebossing van landbouwgrond

Een vergunning wordt verleend in uitvoering van artikel 35 bis §5 van het Veldwetboek voor de bebossing
van landbouwgrond nabij de Snoekstraat (0,348 ha).

Punt 20. Geen bevoegdheid gekozen
20.1.

2019/CBS/1441 - aanpassing budgetten sociale toelagen ikv overschrijding budgetten

Een aanpassing van de kredieten voorzien voor de gemeentelijke sociale toelagen wordt goedgekeurd
onder voorbehoud budgetwijziging. In 2018 werd het voorziene krediet overschreden ingevolge enerzijds
een tekort in de voorbije jaren en anderzijds een toename van de aanvragen waardoor het budget van
2019 al deels wordt afgeroomd. Een aanpassing van het voorziene budget 2019 voorkomt dat de
uitbetaling van de aangevraagde toelagen voor 2019 in het gedrang zou komen.

Punt 21. Openbare werken
21.1.

2019/CBS/1408 - Sneeuw en ijzelbestrijding - goedkeuring schuldvordering
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Het college keurt de schuldvordering voor de sneeuw- en ijzelbestrijding voor de maanden januari en
februari 2019 (perceel A3) goed.

Punt 22. Groenonderhoud- en parken
22.1.
2019/CBS/1424 - Maaien van grote grasoppervlaktes 2019 - Goedkeuring vorderingsstaat 1
(maart 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 1 (maart 2019) voor opdracht "Maaien van grote grasoppervlaktes
2019" goed.

Punt 23. Begraafplaatsen
23.1.

2019/CBS/1328 - Aankoop concessies

Het college keurt de aankoop concessies op de begraafplaatsen goed.

Punt 24. Patrimonium
24.1.
2019/CBS/1415 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - lot 2-technieken Goedkeuring vorderingsstaat 4 (01/03/19-31/03/19)
Het college keurt vorderingsstaat 4 (01 /03/19-31 /03/19) voor lot 2 - technieken voor het bouwen van de
brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem goed.
24.2.

2019/CBS/1423 -Aanstellen expert i.k.v. altaar Kerk Heirweg - schuldvordering

Het college keurt de schuldvordering voor de prestaties geleverd in het dossier "Aanstellen van een
expert i.k.v. altaar Kerk Heirweg" goed.

Punt 25. Feestelijkheden
25.1.

2019/CBS/1350 - Gouden huwelijksjubileum

Het college beslist een feestelijke ontvangst te organiseren t.g.v. een gouden huwelijksjubileum op 11
mei 2019.
25.2.

2019/CBS/1351 - Diamanten huwelijksjubileum

Een huldiging wordt voorzien in het gemeentehuis voor een diamanten huwelijk op zaterdag 4 mei 2019
om 14u.
25.3.

2019/CBS/1523 - Statiekermis 2019

Het college geeft toelating aan een kermisexploitant om een attractie (visspel) te plaatsen op de
Statiekermis (3-5 mei 2019) op de openbare parking.

Punt 26. Administratieve organisatie
26.1.

2019/CBS/1224 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
26.2.

2019/CBS/1343 - Vraag gesteld door mandataris
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Het college geeft een raadslid een antwoord op zijn vraag rond documenten op Extranet.
26.3.

2019/CBS/1371 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
26.4.

2019/CBS/1382 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
26.5.

2019/CBS/1477 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

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/1416 - Kennisgeving nieuwe inzet via het wijk-werken als gemachtigd opzichter

Wegens pensionering van de huidige oversteekbegeleidster aan VBS Tiegem, is er nood aan vervanging.
Via het statuut van wijk-werken beslist het college een vervanger in te zetten om telkens 's morgens de
oversteekbegeleiding te verzorgen.

Punt 28. Burgerlijke stand en Burgerzaken
28.1.

2019/CBS/1347 - Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters.
28.2.

2019/CBS/1370 - Personeelsinzet organisatie verkiezingen 26 mei 2019

Personeelsinzet voor de organisatie van de telbureaus voor de verkiezingen van 26 mei 2019.
28.3.

2019/CBS/1431 - Huisnummering meergezinswoning Tiegemstraat 3 8572 Anzegem

Toekennen huisnummers aan meergezinswoning Tiegemstraat 3 8572 Anzegem
28.4.

2019/CBS/1453 - Toekennen huisnummer bibliotheek Vichte

Toekennen huisnummer aan bibliotheek Vichte.

Punt 29. Communicatie & inspraak
29.1.

2019/CBS/1222 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
29.2.

2019/CBS/1436 - Publicatie op buitenschermen

Het college keurt volgende aanvragen voor publicatie op de buitenschermen goed:
Tussen wel en wee, koninklijke Harmonie De Eendracht, 4 mei in zaal Ansold
Open Dag, Sint-Vincentiusinstituut, 18 mei
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Strandbal, KSA Vichte, 20 april

Punt 30. Energie en nutsleidingen
30.1.
2019/CBS/1414 -Telenet- uitvoeren van werken op openbaar domein - Onderberg 1
(dosslernr, 25035293)
Het college geeft toelating aan nv Telenet voor het uitvoeren van voormelde werken onder de
gebruikelijke voorwaarden.
30.2.
2019/CBS/1427 -Aanvraag jaarvergunning 2019 - groen- en netheidonderhoudswerken Anrob nv
Het college geeft toelating aan Anrob nv, Veldeken 44A, 9240 Zele, voor een jaarvergunning voor het
uitvoeren van groen- en netheidonderhoudswerken voor het dienstjaar 2019 op het grondgebied van de
gemeente Anzegem. Deze groen- en netheidonderhoudswerken vallen onder werken van de 6de
categorie (mobiel).

Punt 31. Handhaving
31.1.

2019/CBS/1474- Streekbieravond Scouts en Gidsen Sint-Arnout Tiegem - 29 juni

Het college neemt kennis van de vraag van Scouts & Gidsen Sint-Arnout voor het inrichten van hun
jaarlijkse streekbieravond en sneukeltocht en verleent toelating. Dit gaat door op 29 juni 2019.

Punt 32. Noodplanning
32.1.

2019/CBS/1433 - Bijkomende bijeenkomst van de veiligheidscel op 20 mei 2019 om 9u

Er wordt een extra bijeenkomst van de veiligheidscel georganiseerd op 20 mei 2019 om 9u naar
aanleiding van de herdenkingsdienst Lancaster JB455 die doorgaat op 16 juni 2019. Er wordt ook een
voorstel tot globale update van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan voorgelegd. De
volgende bijeenkomsten van de veiligheidscel zijn gewijzigd. Ze zullen doorgaan op 8 juli 2019 en op 18
november 2019 om 9u30.

Punt 33. Openbare werken
33.1.
2019/CBS/1399 - Publiciteit langs gemeentewegen - 4 mei 2019 - Lenteconcert Harmonie
De Eendracht Anzegem-Ingooigem
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van de Harmonie De Eendracht AnzegemIngooigem om affiches te mogen aanbrengen op de gemeentelijke rasters en langs de gemeentewegen,
dit ter gelegenheid van hun jaarlijks lenteconcert in zaal Ansold 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.
33.2.

2019/CBS/1401 - Zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019- Izegemse pijl

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag fietstocht Izegemse pijl op zaterdag 11 en zondag
12 mei 2019
33.3.

2019/CBS/1402 - Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 - fietsrally Moen-Vloesberg-Moen
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Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag fietsrally Moen-Vloesberg-Moen op zaterdag 25 en
zondag 26 mei 2019
33.4.

?n19/r.R~/1404 - 7nmfag 19 m1>i 2019 - W:mri1>ltnr.ht Klimaatwanrielring

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van de wandeltocht Klimaatwandelring op zondag
19 mei 2019
33.5.
2019/CBS/1444 - Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 31 augustus 2019 - Dwars
Door Grijsloke
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van Dwars Door Grijsloke, p.a. Lieven Coeman,
Greepstraat 10 te 8570 Anzegem om affiches te mogen aanbrengen op de gemeentelijke rasters en
langs de gemeentewegen, alsook een banner op het kerkplein van Anzegem, dit ter gelegenheid van de
organisatie van de 39st• Dwars door Grijsloke in Anzegem en verleent toelating voor wat betreft het
gebruik van de rasters langs de invalswegen en voor de gemeentewegen, alsook een banner op het
kerkplein van Anzegem, mits de gebruikelijke voorwaarden worden nageleefd.
33.6.
2019/CBS/1447 - Zondag 16 juni 2019 - 3-lussen wandeling rond Grijsloke - Dwars Door
Grijsloke
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag 3-lussen wandelingrond Grijsloke door Dwars Door
Grijsloke op zondag 16 juni 2019

Punt 34. Groenonderhoud- en parken
34.1.

2019/CBS/1409 - Gemeenschapsdienst- uitstel uitvoering

Het college neemt ervan kennis dat de 17-jarige jongere die via gemeenschapsdienst en leerproject
HCA-dienst COHEsie uit Kortrijk op een ander tijdstip zijn 28u gemeenschapsdienst zal presteren in de
gemeentelijke Groendienst.

Punt 35. Administratieve organisatie
35.1.

2019/CBS/1425 - Kennisgeving (bijna) informatieveiligheidsincidenten 2019

Een correcte, vlotte en vertrouwelijke dienstverlening is als het ware 'de kerntaak' van de gehele
gemeentelijke organisatie. In functie van deze dienstverlening verwerkt en beheert de gemeente dagelijks
tal van gegevens en informatie van en voor burgers, ondernemingen, personeelsleden, enz. Beveiliging
van die informatie is dan ook essentieel voor de continuïteit van de dienstverlening richting de burgers en
om het vertrouwen van de burgers in de gemeentelijke diensten te versterken.
Één van de maatregelen die de gemeente afgelopen jaren heeft ingevoerd om de beveiliging van de
eigen informatiehuishouding te kunnen vergroten, is de aanleg van een incidentenregister. In dit register
worden alle meldingen geregistreerd met betrekking tot (bijna) incidenten die zich hebben voorgedaan die
mogelijks een negatieve impact kunnen hebben op de informatieveiligheid zoals bijv. stroomstoringen,
brand en waterschade, een kapot deurslot, enz.
Dit betreft een tussentijdse kennisgeving van de informatieveiligheidsincidenten 2019.

Punt 36. Patrimonium
36.1.

2019/CBS/1473 - Mobiele kleedkamers -tegemoetkoming Deerlijk
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Het college neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Deerlijk
d.d. 23 januari 2019 waarin de kostprijs voor de aankoop van tweedehandscontainers verminderd wordt
met 2600 euro.

Punt 37. Erediensten
37.1.

2019/CBS/1373 - Notulen kerkraad Sint-Jan van 18 maart 2019.

Het college neemt kennis van de beslissingen van de kerkraad Sint-Jan-de-Doper d.d. 8 april 2019.

Punt38.Jeugd
38.1.

2019/CBS/1377 - Kennisname verslag algemene vergadering Jeugdraad 31 maart 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering Jeugdraad van 31 maart 2019.

Punt 39. (Buitenschoolse) kinderopvang
39.1.

2019/CBS/1379 - Nominatie Gouden Kinderschoen 2019

Op 21 februari werd de deelname aan de wedstrijd 'De Gouden Kinderschoen' van WSG - Steunpunt
Kinderopvang met het project 'Gevoelsplekken in de opvang' goedgekeurd in het college.
Op 14 maart werd dit project geselecteerd door de jury van WSG.
Na de selectie volgde een stemronde tot 12 april. De 3 projecten met de meeste stemmen gaan door
naar de volgende ronde.
De stemronde is afgesloten en het project ingediend door BKO Anzegem belandde niet in de top 3 en is
niet verder weerhouden.

Punt 40. Administratieve organisatie
40.1.

2019/CBS/1076 - overzicht goedgekeurde processen

Het college neemt kennis van de reeds goedgekeurde processen door het MAT.
40.2.

2019/CBS/1406 - Kennisname verslag raadscommissie ruimte - 4 april 2019

Het college neemt kennis van het verslag raadscommissie ruimte van 4 april 2019.
40.3.

2019/CBS/1454 - Kennisname verslag raadscommissie Mens - 2 april 2019

Het college neemt kennis van het verslag raadscommlssie mens van 2 april 2019.

Punt 41. Personeel
41.1.

2019/CBS/1372 - Stakingsaanzegging ACOD en ACV- 7 mei 2019

Het college neemt kennis van de stakingsaanzegging van ACOD en ACV op dinsdag 7 mei 2019.
41.2.

2019/CBS/1383 - Kennisgeving hervatten voltijds werk personeelslid

Het college neemt kennis van de hervatting van het voltijds werk van een personeelslid.

Punt 42. Onderwijs
42.1.

2019/CBS/1397 - Stopzetting vrijwilligersactiviteit buschauffeur
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Het college neemt kennis van de stopzetting van de vrijwilligersactiviteit van een buschauffeur.

Punt 43. Omgeving
43.1.

2019/CBS/1331 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 9 april 2019
voor het rooien van bomen omwille van acuut gevaar aan Tiegemberg 22 -Anzegem. De bomen zullen
vervangen worden door inheemse soorten.
43.2.

2019/CBS/1419 - Publiciteitsverordening Departement Omgeving

Het college besluit kennis te nemen van ontwerp gewestelijke publiciteitsverordening Departement
Omgeving (plan-m.e.r.-screening)
43.3.

2019/CBS/1434 - Kennisname machtiging rooien boom omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleen door de Burgemeester d.d. 17 april
2019 voor het rooien van een dode paardenkastanje omwille van acuut gevaar aan de Driesstraat r.o.v.
huisnummer 24 - 8570 Anzegem - kadastraal gekend 6° afdeling, sectie B, op openbaar domein (in de
berm naast de weg). De boom zal vervangen worden door een Pyrus 'Chanticleer'/Sierpeer.

Punt 44. Omgevingsdossiers
44.1.
2019/CBS/1244 - Openbaar onderzoek project OMV_2019021264- 0/2019/37- Bjorn Toye
voor bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop, gelegen Heirbaan 1 8570 Anzegem kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie A, nummers 0084C en 0084D.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2019021264- 0/2019/37 - Bjorn Toye voor bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop,
gelegen Heirbaan 1 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie A, nummers 0084C en
0084D.
.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: bouwen van een bijgebouw met
voorafgaande sloop
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021264
Periode openbaar onderzoek: 24 april 2019 tot en met 23 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heirbaan 1 8570 AnzegemHeirbaan 1 8570
Anzegem - kadastraal bekend:
34018A0084/00C00034018A0083/00A00034018A0085/00C00034018A0081 /00A00034018A0088/00A00
034018A0084/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Toye Bjorn
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:
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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/?open baaronderzoek
(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/omvPubl iek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019021264) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

44.2.
2019/CBS/1352 - Openbaar onderzoek project OMV_2019045980 - 0/2019/53 voor bouwen
van een tuinhuis, gelegen Koornbloemstraat 21 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6 de afdeling,
sectie B, nummer 0038E.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2019045980 - 0/2019/53 - Bertrand Vanden Berghe, Koornbloemstraat 21 8570 Anzegem
Koornbloemstraat 21 8570 Anzegem voor bouwen van een tuinhuis, gelegen Koornbloemstraat 21 8570
Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: bouwen van een tuinhuis
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019045980
Periode openbaar onderzoek: 2 mei 2019 tot en met 31 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Bouwen van een tuinhuis en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Koornbloemstraat 21 8570
AnzegemKoornbloemstraat 21 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34038B0038/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Vanden Berghe Bertrand Remi
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:
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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_2019045980) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
44.3.
2019/CBS/1359 -Wijzigingsverzoek en openbaar onderzoek voor project OMV_2018158284
- 0/2018/227 voor bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport, gelegen
Weggevoerdenlaan 57 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie B, nummer 0025N
en nummer 0025E.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2018158284 - 0/2018/227 van Joren Debruyne Tatjana Van der Gucht voor bouwen van een
alleenstaande eengezinswoning met carport, gelegen Weggevoerdenlaan 57 - 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: bouwen van een alleenstaande
eengezinswoning met carport
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018158284
Periode openbaar onderzoek: 24 april 2019 tot en met 23 mei 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Weggevoerdenlaan 57 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34038B0025/00N0003403880025/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Joren Debruyne en Tatjana Van der Gucht
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_2018158284) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
44.4. 2019/CBS/1410 - Kennisname beslissing deputatie omgevingsvergunning - Project
OMV 2019006366 - Elstweg 44, 8570 Anzegem
Het college neemt kennis van volgende omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen - vereenvoudige procedure.
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Referentie omgevingsloket: Project OMV..;2019006366
Voorwerp van de aanvraag: Het wijzigen van een ingedeelde inrichting (klasse 1 ), kort
samengevat: uitbreiden met een boorput zonder verhoging debiet en uitbreiden mazoutopslag
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Elstweg 44, 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
3e afdeling sec A nr 12D3, 12E3 en 43L
Naam van de aanvrager of exploitant: Philip Deseyn - Elstweg 44, 8570 Anzegem

Punt 45. Natuur en klimaat
45.1.

2019/CBS/1361 - lnfomoment bebossing

Op donderdag 27 juni om 19u30 wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een infomoment bebossing
gehouden.

Punt 46. Energie en nutsleidingen
46.1.
2019/CBS/1407 - Onderhoud/herstelling openbare verlichting in het kader van het
gelimiteerd mandaat
Het college neemt kennis van de herstellingen aan het openbaar verlichtingsnet die door Fluvius zullen
worden uitgevoerd.

Punt 47. Personeel
47.1.
2019/CBS/1452 -Aanstelling waarnemend algemeen directeur in geval van afwezigheid van
de titularis tijdens de legislatuur 2019-2024.
· Het College van burgemeester en schepenen beslist de aanstelling van een waarnemend algemeen
directeur in geval van afwezigheid van de titularis tijdens de legislatuur 2019-2024.

Punt 48. Onderwijs
48.1.

2019/CBS/1329 - Pilootproject schoolbesturen

Vanaf 2020 dient een nieuwe scholengemeenschap samengesteld te worden. De raad van Bestuur van
het Katholiek onderwijs Vlaandereng af groen licht om het pilootproject dialoogbesturen verder uit te
bouwen.
De voorzitter sluit de vergadering om 18u30

- voorzitter,
evogelaere
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