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Gino Devogelaere, Burgemeester - voorzitter
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
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Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1.

2019/CBS/1365 - Goedkeuring verslag zitting 24 april 2019

Het verslag van .het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Personeel
2.1.

2019/CBS/1515 - Dienstvrijstelling Halle-Ingooigem 2020

Omdat er in 2020 geen (onder voorbehoud) wielerwedstrijd Halle-Ingooigem is, wordt de dienstvrijstelling
verplaatst naar de dag van wielerwedstrijd Textielprijs.

Punt 3. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
3.1.

2019/CBS/1481 - RUP Oudenaardestraat - principiële beslissing

Leiedal geeft momenteel vorm aan het ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaardestraat. Via dit ruimtelijk
uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld;
•

Opmaak visie en voorschriften omtrent de percelen die bestemd zijn voor milieubelastende
industrie en nijverheid gelegen ten noorden van de Oudenaardestraat in Vichte.

•

Opmaak visie en voorschriften omtrent de watergevoelige gebieden aanwezig in de zone voor
milieubelastende industrie ten noorden van de Oudenaardestraat in Vichte.

Voor de niet-bebouwde gronden achterliggend aan de bestaande bedrijven werkte Leiedal twee
herbestemmingsvoorstellen naar open ruimte uit. Het college besliste om het voorstel met een minimale
omzetting naar openruimtebestemming te weerhouden.

Punt 4. Openbare werken
4.1.

2019/CBS/1547 -Aanbrengen van wegmarkeringen 2019 - Goedkeuring gunning

Het college gunt de opdracht met nr. 2019/168 'Aanbrengen van wegmarkeringen 2019' aan de
ondernemer met de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) offerte tegen de
eenheidsprijzen en de coëfficiënten vermeld in de offerte. Het type opdrachtstelling zal uiteindelijk de
effectieve prijs bepalen aan de hand van de eenheidsprijzen en de coëfficiënten. De opdracht kan 2 keer
met 1 jaar verlengd worden tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
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Punt 5. Patrimonium
5.1.
2019/CBS/1426 - Registratie begunstigde voorkooprecht - gegevens actor en
contactpersonen
Het college besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om in de toekomst aanbiedingen te ontvangen
over percelen waarvan de gemeente of het OCMW een Recht van Voorkoop kan uitoefenen. Thans
wordt overgegaan tot de registratie hiervan en worden de contactpersonen doorgegeven.
5.2.

2019/CBS/1577 - Sint-Janskerk - invulling - e-mail Roland Caes

Het college neemt kennis nemen van de e-mail van 29 april 2019 vanwege een burger betreffende de
Sint-Janskerk en beslist een antwoord over te maken.
5.3.

2019/CBS/1620 - huur grond gelegen langs Schellebellestraat

De gemeente zou een stukje grond van ca 1000 m2 willen huren ter hoogte van de Reigemstraat om er
een speelpleintje op te voorzien. Het college beslist een schatter aan te stellen.

Punt 6. Financiën
6.1.

2019/CBS/1366 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt, als budgetbeheerder, de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen
goed.

Punt 7. Cultuur
7.1.
2019/CBS/1411 - Inbreuk op exclusiviteitsverplichting voor het schenken van dranken in
zaal Ansold
Er wordt een brief gestuurd naar een huurder-vereniging van zaal Ansold omtrent het respecteren van de .
exclusiviteitsverplichting
7.2.

2019/CBS/1498 - Concessie Linde

Het college neemt een besluit inzake het niet respecteren van de concessie in cultuurzaal De Linde.
7.3.
2019/CBS/1572 -Aanvraag organisatie schoolfeest in profaan gedeelte Sint-Theresiakerk 24juni2019
Naar aanleiding tot een aanvraag tot gebruik van de refter in de kerk, beslist het college geen toelating te
verschaffen vóór de volledige afwerking van dit profaan gedeelte van de kerk, gezien er voorafgaand nog
wat praktische zaken op punt dienen gesteld te worden en gezien dit verzekeringsgewijs ook niet
aangewezen is.

Punt 8. Integratie gemeente/OCMW
8.1.

2019/CBS/1605 - Beheersovereenkomst gemeente/OCMW

Het college/vast bureau zal zelf fungeren als stuurgroep rond de verdere integratie gemeente/OCMW en
de opmaak van een beheersovereenkomst gemeente/OCMW behartigen, i.s.m. de betrokken
ambtenaren.

Punt 9. Personeel
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9.1.
2019/CBS/1213 - Kennisname kandidaten en vastleggen selectieprocedure projectmanager
Gemeentelijke Infrastructuur
Het college neemt kennis van de kandidaten voor de functie van projectmanager Gemeentelijke
Infrastructuur (A1-3 of 84-5). De selectieprocedure.wordt vastgelegd.
9.2.
2019/CBS/1368 - 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 30 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
9.3.
2019/CBS/1526 - Consolidatie arbeidsongeval d.d. 02 oktober 2017 - medische besluiten
Medex
Het arbeidsongeval van 02 oktober 2017 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd
zonder traumatische restletsels en met een terugkeer naar de vooraf bestaande toestand.
9.4.

2019/CBS/1532 - Stopzetting procedure omgevingsdeskundige

Het college stopt de selectieprocedure van omgevingsdeskundige gezien geen, enkele kandidaat slaagde
voor de schriftelijke proef.
9.5.

2019/CBS/1570 -Aanstelling voltijds administratief medewerker P&O

Het college gaat over tot de aanstelling van een tijdelijke, voltijdse functie van administratief medewerker
P&O (C1-3).
9.6.
2019/CBS/1626 - 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 7 mei 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 10. Onderwijs
10.1.

2019/CBS/1479 - Kosten herstel Schade bus 1-JAH-407

Het college neemt kennis van de kostprijs voor het herstel van bus 1-JAH-407 nadat deze schade had
opgelopen. De herstelling wordt ingepland.
10.2.

2019/CBS/1622 - Tijdelijke aanstelling onderwijzer

Het college stelt een vervangende leerkracht aan om een ziekte van een leerkracht op te vangen.

Punt 11. Communicatie & inspraak
11.1.
2019/CBS/1565 - Aanleveren van drukwerk 'Aktiv lnfomagazine in 2019' - Goedkeuring
wijziging
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Het college keurt een wijziging aan de opdracht met nr. 2019/093 'Aanleveren van drukwerk Aktiv
lnfomagazine in 2019' goed.
11.2.

2019/CBS/15~9 - Onderzoek naar zachter water in Avelgem en Anzegem

De Watergroep wenst een onderzoek te voeren naar de waterkwaliteit in Anzegem en Avelgem. Dit wil
men doen aan de hand van citizen science of burgerwetenschap. Dit onderzoek verloopt in twee fases.
waarbij men graag een beroep doet om de medewerking van het gemeentebestuur.

Punt 12. ICT en digitalisering
12.1. 2019/CBS/1554 - Vernieuwen telefooncentrale - opmaak bestek - aanstellen extern
deskundige - Goedkeuring gunning
Het college gunt de opdracht met nr. 2019/171 'Vernieuwen telefooncentrale - opmaak bestek aanstellen extern deskundige' aan de ondernemer met de enige offerte.

Punt 13. Omgeving
13.1.
2019/CBS/1430 - Aanstelling aanwijzend schatter - ondertekenen processen-verbaal
Kadastraal Inkomen
·
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester van heden van de aanstelling van een
aanwijzend schatter.
13.2. 2019/CBS/1501 - Splitsing perceel gelegen Beloop Meulewijk -Anzegem - 5e afdeling,
sectie A nr. 1088A
Het college behandelt een verzoek tot splitsing percelen gelegen in Onderberg en Bergstraat.
13.3. 2019/CBS/1502 - Splitsing perceel gelegen St_Antoniusstraat 109 - 8570 Anzegem - 3e
afdeling, sectie B nr. deel van nrs 568 en 570
Het college behandelt een verzoek tot splitsing percelen gelegen in de Sint-Antoniusstraat.
13.4.
2019/CBS/1505 - Splitsing perceel gelegen Klijtstraat 21 - Engelhoek- 8570 Anzegem, 3e
afdeling sectie B nr 244E2 en 244R2 van het perceel gelegen Klijtstraat 19 - 8570 Anzegem, 3"
afdeling sectie B nr 244L2
Het college behandelt een aanvraag tot splitsing van percelen gelegen in de Klijtstraat.
13.5.
663D

2019/CBS/1507 - splitsing perceel Heuntjeshoek 8 - 8570 Anzegem, 1e afdeling sectie B nr

Het college behandelt een aanvraag tot splitsing van percelen gelegen in de Heuntjeshoek.
13.6. 2019/CBS/1561 - splitsing van een eigendom gelegen Grote Leiestraat - 8570 Anzegem,
zijnde lot 1A, kadastraal gekend 1 e afdeling sectie B nr 83C met medegaande achtergrond lot 1 B
met nr 83D en lot 2A, kadastraal gekend 1e afdeling sectie B nr 83E met medegaande
achtergrond lot 2B
Het college behandelt een aanvraag voor splitsing van percelen gelegen in de Grote Leiestraat.
13.7. 2019/CBS/1562 - verdeling van een hoeve met naastliggende percelen gelegen BergstraatWalbrugge -Anzegem - 5e afdeling, sectie A nr. 1076F, 1076G, 1073B, 1087A en 1088A
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Het college behandelt een aanvraag tot splitsing van percelen gelegen in de Bergstraat.

Punt 14. Omgevingsdossiers
14.1.
2019/CBS/1493 - Project_ OMV_2018130158 - 0/2018/210 Slopen woning, uitbreiding
groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units, gelegen Stientjesstraat 6-8-10 8570
Anzegem
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018130158 Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, kort
samengevat: Slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units
(klasse 2 en 3).
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 6, 8 en 10 8570 Anzegem, 1 e
afdeling, sectie F, nrs. 0392R2 0392E2 0394P2 0394M2 0394S2 0394R2 0394Z.
Naam van de aanvrager of exploitant: Lucokaas (Steven Cottenier)
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.
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_2018130158 - 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.
14.2.
2019/CBS/1500 - Beslissing project OMV_2019024097 - 0/2019/33, voor beperkt vellen van
bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen Heuntjesstraat 39 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
1ste afdeling, sectie B, nummer 0224H.
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Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV_2019024097 0/2019/33, Bea Godelieve Desmet voor beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen
Heuntjesstraat 39 8570 Anzegem. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning:
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019024097
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heuntjesstraat 39 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002B0224/00H000
Naam van de aanvrager of exploitant: Bea 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 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_2019024097
- 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.
14.3. 2019/CBS/1504 - Splitsing perceel Weggevoerdenlaan 11 - 8570 Anzegem, Se afdeling
sectie B nr 47L2
Het college behandelt een aanvraag splitsing van percelen gelegen in de Weggevoerdenlaan.
14.4. 2019/CBS/1528 - Beslissing project OMV_2019023458 - 0/2019/32, voor beperkt vellen van
bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen Pareelstraat 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de
afdeling, sectie B, nummer 0196D en nummer 0196E.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV_2019023458 0/2019/32, Dominiek Van Audenhoven voor beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen, gelegen
Pareelstraat - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie B, nummer 0196D en nummer
0196E. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning:
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019023458
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Pareelstraat 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34038B0196/00D00034038B0196/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant:Dominiek Van Audenhoven
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_2019023458
- 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.
14.5.
2019/CBS/1533 - Beslissing Project OMV_2019021521 - 0/2019/28 voor het verbouwen van
een woning, gelegen Vossestraat 11 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie C,
nummer 0199N.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021521
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen woonhuis.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vossestraat 11 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3e afdeling, sectie C, nummer 0199N.
Naam van de aanvrager of exploitant: Lien Helvoet en Dwight Roelant
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
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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_2019021521
- 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.
14.6. 2019/CBS/1534 - Beslissing Project OMV_2019021950 - 0/2019/24 voor het verbouwen van
een ééngezinswoning, gelegen Kalkstraat 36 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling,
sectie C, nummer 354D.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021950
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen van een ééngezinswoning.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Kalkstraat 36 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002C0354/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Nathalie Desimpel
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.
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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_2019021950
- 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.

14.7. 2019/CBS/1568 - Beslissing project OMV_2019051892 - 0/2019/56, voor bouwen van een
carport, gelegen Domien Veysstraat 9 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling,-sectie A,
nummer 0436B2.
Het college neemt akte van een omgevingsmelding voor het omgevingsproject project OMV_2019051892
- 0/2019/56, Joachim Callens voor bouwen van een carport, gelegen Domien Veysstraat 9 8570
Anzegem. Bekendmaking aktename melding:
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Bouwen van een carport
Referentie omgevingsloket: Project OMV_OMV_2019051892
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort
samengevat: Bouwen van een carport
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag Domien Veysstraat 9 8570 Anzegem
Anzegem - kadastraal bekend: 34038A0436/00B002 Naam van de aanvrager of exploitant: Joachim
Callens
De overheid die de akte heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de meldingsakte ter inzage ligt: De cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening),
op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
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Je kan de meldingsakte ook raadplegen
op https:/ /www. omgevi ngsloket. be/omvPubl iek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze meldingsakte een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad
voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert Il-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door
neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van
deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een
digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het
verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen
heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst
dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van
het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is
gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige
Vlaamse
bestuursrechtscolleges,
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige
Vlaamse
Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Punt 15. Zorg en welzijn
15.1.

2019/CBS/1489 - Voordracht raad van bestuur - LOGO

Het college draagt de door de gemeenteraad aangeduide gemeeritelijk vertegenwoordiger aan als
bestuurder voor Logo Leieland.
15.2.

2019/CBS/1563 - Organisatie/afname lokale gezondheidsenquête
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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin liet een lokale
gezondheidsenquête opmaken. Lokale besturen kunnen beslissen die enquête af te nemen met
ondersteuning van het LOGO en onder begeleiding van een wetenschappelijk instituut (Sciensano).
De vragen in de enquête gaan over thema's als mentale gezondheid, alcoholgebruik, rookgedrag,
voeding en beweging. De resultaten ervan kunnen gebruikt worden om prioriteiten vast te leggen in het te
voeren lokale gezondheidsbeleid voor de komende jaren.
15.3.

2019/CBS/1601 - Ondertekening charter Gezonde Gemeente

Vanuit LOGO Leieland wordt gevraagd om vanuit Anzegem het vernieuwde charter 'Gezonde Gemeente'
te ondertekenen en hiermee de intenties op het vlak van gezondheid kracht bij te zetten.
De burgemeesters uit de regio worden uitgenodigd om op 10/5 a.s. gezamenlijk dat charter te
ondertekenen.

Punt 16. Handhaving
16.1.

2019/CBS/1576 - Stickerverkoop Rode Kruis - 25 april tot 9 mei 2019.

Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester van heden waarbij toelating verleend
wordt aan het Rode Kruis Waregem-Anzegem, om van donderdag 25 april tot en met donderdag 9 mei
2019 stickers te verkopen door vrijwilligers aan bestuurders en dit op het kruispunt
HarelbekestraaUOudenaardestraat.
Het college verleent tevens toelating tot het bevestigen van affiches op de gemeentelijke rasters en
langs gemeentewegen om deze actie kenbaar te maken aan de bevolking.

Punt 17. Groenonderhoud- en parken
17.1. 2019/CBS/1555 - Maaien van kleine grasoppervlaktes wijk 't Schaliën hof 2019 Goedkeuring vorderingsstaat 1 (maart 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 1 (maart 2019) voor opdracht "Maaien van kleine grasoppervlaktes
in wijk 't Schaliënhof 2019" goed.

Punt 18. Begraafplaatsen
18.1.

2019/CBS/1478 -Aankoop concessies

Het college keurt de aankoop concessie op de begraafplaatsen goed.

Punt 19. Patrimonium
19.1.
2019/CBS/1553 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - lot 2-technieken Goedkeuring vorderingsstaat 5 (01/04/19-30/04/19)
Het college keurt vorderingsstaat 5 (01 /04/19-30/04/19) voor lot 2 - technieken voor het bouwen van de
brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem goed.

Punt 20. Financiën
20.1.

2019/CBS/1571 - Juridisch advies rond het al dan niet oprichten van een AGB
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Het college won juridisch advies in. De kosten die hieraan verbonden zijn, vallen ten laste van het
gemeentebestuur.

Punt 21. (Buitenschoolse) kinderopvang
21.1.

2019/CBS/1564 - Nieuwsbrieven BKO

In het kwaliteitshandboek van de Buitenschoolse Kinderopvang staat opgenomen dat de kinderopvang
vanaf januari 2016 een nieuwsbrief publiceert. Dit om de betrokkenheid met de ouders te vergroten en
hun op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang. Twee nieuwsbrieven
worden verzonden via DRK website na import van de emailadressen uit registratieprogramma I-school.
21.2.

2019/CBS/1586 - Evacuatieoefening brand BKO en afdelingen kunstacademie

Jaarlijks worden in de verschillende opvanglocaties van BKO Anzegem en in de 3 afdelingen van
Kunstacademie een evacuatieoefening georganiseerd.
In het voorjaar van 2019 worden volgende evacuatieoefeningen gepland:
woensdag 15 mei in vroege namiddag (concreet uur nog niet gekend): KC Schildpad+ Kunstacademie
afdeling Anzegem
vrijdag 17 mei om 16u: nel Vichte + Kunstacademie afdeling Vichte
vrijdag 17 mei om 16u45: KC Speelhuis+ Kunstacademie afdeling Ingooigem
maandag 20 mei om 16u45: KC Kapoen
woensdag 22 mei om 15u30: KC Jojo
21.3.

2019/CBS/1590 - Stage in BKO Anzegem

Jaarlijks lopen enkele studenten 7e jaar Kinderzorg van Sint Paulusschool campus Sint-Vincentius
Anzegem stage in BKO Anzegem.
Momenteel heeft zich een kandidaat van deze school zich voorgesteld om stage te lopen in KC Shildpad
tijdens de keuzestage in de 3e trimester van het schooljaar 2018/2019.
Stageperiode:
van 21 mei tot 14 juni

Punt 22. Lokale economie
22.1.
2019/CBS/1578 -Toestaan bestuursvergadering Unizo Aktiv'O in St. Arnolduspark na
sluitingsuur
Er wordt toelating gegeven aan Unizo Aktiv'O om hun bestuursvergadering in de cafetaria van het Sint
Arnolduspark te organiseren.

Punt 23. Feestelijkheden
23.1.

2019/CBS/1545 - gebruik huishoudelijk materiaal door Wiel in Wiel bij BK juniores

Het gebruik van huishoudelijk materiaal door Wiel in Wiel bij de organisatie van het BK juniores op 2 juni
as wordt toegestaan

Punt 24. Administratieve organisatie
24.1.

2019/CBS/1369 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.
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Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
24.2.

2019/CBS/1389 -Abonnement op Extenso

Het college beslist aan te sluiten bij Extenso, een digitaal kennisnetwerk waar de volledige organisatie
toegang tot heeft.
24.3.

2019/CBS/1527 - 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.
24.4.

2019/CBS/1541 - Aanvraag tot volgen praktijkdag door raadslid

Een raadslid wenst toelating voor het volgen van een praktijkdag Sociale Media: online Dorpsplein te
kunnen volgen. De infosessie gaat door op 4 juni 2019 in de Communicatiecampus te Gent. Er wordt
goede praktijken aangereikt tijdens de panels en tijdens de praktijktafels kan direct met de experten
gepraat worden.
Deze trends worden beklemtoond:
•

Te midden van het online dorpsplein gaan staan: van reactief naar proactief;

•

Inwoners en medewerkers inzetten als online ambassadeurs;

•

Laagdrempelige digitale dienstverlening: webcare, whatsapp en chatbot;

•

Video en Live video.

Deze infosessie kost 165 euro. Toelating wordt verleend met toepassing van het huishoudelijk reglement
gemeenteraad.
24.5.

2019/CBS/1600 - 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 25. Communicatie & inspraak
25.1.

2019/CBS/1367 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
25.2.

2019/CBS/1583 - Publicatie op buitenschermen

Het college keurt de aanvragen voor publicatie op de buitenschermen goed:
Volkse kermis tijdens het laatste weekend van juni
Klimaatwandel(r)ing op zondag 19 mei om 14u in zaal De Ansold
De groene Draad, schoolfeest scholen Ingooigem op 24 mei om 17u, start in VBS en eindigen in GLS.
Da's pas kunst, VBA Centrum, op zondag 19 mei vanaf 1 Ou

Punt 26. Woonbeleid
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26.1.

2019/CBS/1575 -Aanvraag huur Bejaardenwoning Kortestraat/Ter Schabbe

Het college beslist een persoon op te nemen op de wachtlijst voor het huren van een gemeentelijke
bejaardenwoning Ter Schabbe/Kortestraat.

Punt 27. Energie en nutsleidingen
27.1. 2019/CBS/1546 -Telenet- uitvoeren van werken op openbaar domein - Olekenbosstraat 22A (dossiernr. 25035678)
Het college geeft toelating aan nv T elenet voor het uitvoeren van voormelde werken onder de
gebruikelijke voorwaarden.
27.2. 2019/CBS/1548 -Telenet- uitvoeren van werken op openbaar domein - Dwarsstraat 17
( dossiern r. 25035912)
Het college geeft toelating aan nv Telenet voor het uitvoeren van voormelde werken onder de
gebruikelijke voorwaarden.

Punt 28. Openbare werken
28.1. 2019/CBS/1512 - Publiciteit langs gemeentewegen - vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2019 evenement Beukenhofpark (goed doel)
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van De kasteelheren Vichte (Christophe Cottenie,
Jesse Coucke, Filip Synhaeve, Wouter Ovaere en Pieter Soete - p/a Hoekstraat 14 - 8570 Anzegem)
om affiches te mogen aanbrengen op de gemeentelijke rasters en langs de gemeentewegen, dit ter
gelegenheid van de organisatie van de wandeltocht (24u) in het Beukenhofpark Vichte en verleent
toelating voor wat betreft het gebruik van de rasters langs de invalswegen en voor de gemeentewegen,
mits de gebruikelijke voorwaarden worden nageleefd.
28.2. 2019/CBS/1584 - Publiciteit langs gemeentewegen - 5,6 en 7 juli - 900 jaar Vichte
Ommegang
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van Vichtse Dorpsraad vzw, Karel
Demeulemeester, om affiches te mogen aanbrengen op de gemeentelijke rasters en langs de
gemeentewegen, dit ter gelegenheid van de organisatie van de 900 jaar Vichte Ommegang op 5, 6 en 7
juli 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 29. Administratieve organisatie
29.1.

2019/CBS/1585 -Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
verslag RVB Leiedal van 22 maart 2019
verslag RVB W13 van 26 april 2019
verslag RVB lmog van 19 maart 2019 om 1 Bu
verslag RVB lmog van 19 maart 2019 om 19u30

Punt 30. Personeel
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30.1.
2019/CBS/1529 - Kennisgeving ziekteverzuim gemeentepersoneelsleden op basis van
Bradford Factor voor het jaar 2018
Om een beter zicht te krijgen op het ziekteverzuim binnen het bestuur, wordt op basis van het afgelopen
jaar 2018 een lijst gegenereerd vanuit de beschikbare ziektegegevens en de Bradford Factor van elke
medewerker. Deze lijst wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.

Punt 31. Onderwijs
31.1.

2019/CBS/1596 - Schade bus 1RJB780

Het college neemt kennis van de lichte schade die bus 1 RJB780 opliep op vrijdag 3 mei 2019.

Punt 32. Communicatie & inspraak
32.1.

2019/CBS/1581 - Behandeling klacht

Op 8 april 2019 kwam de klachtencommissie bijeen. Het college kan kennisnemen van het verslag.

Punt 33. Afval en recyclageparken
33.1.

2019/CBS/1531 - Bancontact toestellen op de recyclageparken.

De mobiele bancontact betaalterminals van de recyclageparken, die gebruikt worden voor ge verkoop
van afvalzakken en compostvaten, zijn verouderd en worden vervangen in de loop van de tweede helft
van juni. Er kan voorlopig cash betaald worden.

Punt 34. Woonbeleid
34.1.

2019/CBS/1490 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij gedeeltelijk
ingegaan wordt op de vraag om het gemeentelijk leegstandsregister van 2018 te ontvángen.

Punt 35. Omgeving
35.1.

2019/CBS/1332 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag mbt een document uit een stedenbouwkundig dossier.
35.2.

2019/CBS/1335 - watertoets Bergstraat 5 - 8573 Anzegem

Het college antwoordt op een vraag mbt de watertoets voor een woning in oprichting."
35.3.

2019/CBS/1491 - Brief Van Marcke Advocaten - bestemming Eegalstraat 7 8570 Anzegem

Het college antwoordt op een vraag van een advocatenbureau mbt de huidige bestemming en/of
bestemmingswijzigingen van een aantal percelen gelegen in Anzegem.
35.4.

2019/CBS/1536 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 23 april 2019
voor het rooien van een dode cedrus (naaldboom)omwille van acuut gevaar aan het Louis
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lsebaertplantsoen (plantvak voor de kerk) - 8570 Anzegem. Deze boom zal vanuit de zorgplicht
vervangen worden door een Tilia Cordata (zomerlinde) in het volgend plantseizoen.
35.5.

2019/CBS/1539 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt
op de vraag om inzage te verkrijgen in stukken van een verkaveling gelegen aan de Kijtberg.
35.6.

2019/CBS/1552 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 29 april 2019
voor het rooien van twee dode wilgen omwille van acuut gevaar aan de Lendedreef/Boterbloemstraat 8570 Anzegem. De bomen zullen vanuit de zorgplicht in het volgend plantseizoen vervangen worden
door twee nieuwe wilgen.

Punt 36. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
36.1. 2019/CBS/1518 - Toebedelingsproces bedrijventerreinen - beslissing zoekzones
bedrijventerreinen
De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie West-Vlaanderen vraagt aan het college van
burgemeester en schepenen het standpunt met betrekking tot terreinvoorstellen voor bijkomende
bedrijvigheid naar aanleiding van een studie waariri aangetoond wordt dat er zich voor de economische
subregio's Brugge, Roeselare en Waregem een tekort aan bedrijventerreinen voordoet. Deze studie werd
door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 gevaloriseerd in die zin dat er werd beslist dat de
provincie West-Vlaanderen nu concrete terreinvoorstellen kan doen om te putten uit het Vlaams
reservepakket bedrijventerreinen. Het college beslist om volgende zoekzones voor een potentieel lokaal
bedrijventerrein over te maken aan de provinciale dienst Ruimtelijke Planning:
•

zoekzone ten noorden van de gemeente in de nabijheid van de E17 (ten oosten en ten westen
van de N382 of aansluitend bij het regionaal bedrijventerrein Vijverdam)

•

zoekzone in de omgeving van het bedrijventerrein Huttegem

36.2. 2019/CBS/1540 - Nieuwe definitieve vaststelling deelRUP Zuidelijk Regionaal
Bedrijventerrein
Het college neemt kennis van de nieuwe definitieve vaststelling van het deelRUP Zuidelijk Regionaal
Bedrijventerrein door de provincieraad in zitting van 24 april 2019.

Punt 37. Omgevingsdossiers
37.1.
2019/CBS/1482 - Volledig en ontvankelijkheidsverklaring project OMV_2019037990 0/2019/49 voor bouwen van een veranda en berging, gelegen Heinsdal 1 8573 Anzegem kadastraal bekend: 5de afdeling, sectie A, nummer 1069E.
Het college neemt kennis van volgende volledig en ontvankelijkheidsverklaring voor het omgevingsproject
project OMV_2019037990 - 0/2019/49 Dirk Vercruyssen Marie Rose Martin, Heinsdal 1 - 8573
Anzegem voor bouwen van een veranda en berging, gelegen Heinsdal 1 - 8573 Anzegem
37 .2. 2019/CBS/1511 - Openbaar onderzoek project OMV_2019046404 - 0/2019/54 voor bouwen
woning (met poolhouse en zwembad), gelegen Stientjesstraat 92 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie F nummers 0178 E - 0180A.
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Pu biicatieversiag

Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019046404 - 0/2019/54 Jens Teirlinck- Lena Naessens, Stientjesstraat 92 8570
Anzegem voor bouwen woning (met poolhouse en zwembad), gelegen Stientjesstraat 92 8570
Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Bouwen woning (met poolhouse
en zwembad)
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019046404
Periode openbaar onderzoek: 15 mei 2019 tot en met 13 juni 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Bouwen woning (met poolhouse en zwembad) en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 92 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie F nummers 0178E - 0180A .
Naam van de aanvrager of exploitant: Teirlinck Jens-Naessens Lena
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_2019046404) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
37 .3. 2019/CBS/1513 - Adviesvragen project OMV_2019042659 - 0/2019/55 voor verbouwen en
uitbreiden woning na slopen schuur, gelegen Rijkestraat 5 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
ANZEGEM 1 AFD, sectie A, nummer 0066K.
Het college neemt kennis van de adviesvraag voor het omgevingsproject Project OMV_2019042659 0/2019/55 Wim Vantomme Sofie Vacquier, Rijkestraat 5 8570 Anzegem voor verbouwen en
uitbreiden woning na slopen schuur, gelegen Rijkestraat 5 8570 Anzegem

37.4. 2019/CBS/1556 - Project OMV_2019008676 - 0/2019/19 voor het slopen van bestaande
bebouwing en bouwen van nieuwe eengezinswoning, gelegen Walbrugge 16 8570 Anzegem kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie A, nummer 1122A.
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag en het onderzoek
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom voor het omgevingsproject
Project OMV_2019008676 - 0/2019/19 voor het slopen van bestaande bebouwing en bouwen van
nieuwe eengezinswoning, gelegen Walbrugge 16 8570 Anzegem.
37.5.
2019/CBS/1567 - project OMV_2019043979 - 0/2019/52 voor slopen van een woning en
bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Krekelheedstraat 15 - 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, nummer 0299E.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2019043979 - 0/2019/52 Filip Synhaeve - Geertrui Ovaere, Krekelheedstraat 15 8570
Anzegem voor slopen van een woning en bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning,
gelegen Krekelheedstraat 15 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, nummer
0299E.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: slopen van een woning en
bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019043979
Periode openbaar onderzoek: 8 mei 2019 tot en met 6 juni 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Slopen van een woning en bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Krekelheedstraat 15 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34038A0299/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Filip Synhaeve en Geertrui Ovaere
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_2019043979) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Punt 38. Energie en nutsleidingen
38.1.
2019/CBS/1551 - Onderhoud/herstelling openbare verlichting in het kader van het
gelimiteerd mandaat
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Publicatieverslag

Het college neemt kennis van de herstelling aan het openbaar verlichtingsnet die door Fluvius zal worden
uitgevoerd.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

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