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College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 15 mei 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1.

2019/CBS/1484 - Goedkeuring verslag zitting 8 mei 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Toerisme
2.1.

2019/CBS/1710 - Kampeerautoterrein Tiegemberg.

Het college keurt het eerste schetsontwerp en raming voor de aanleg van een kampeerautoterrein op
Tiegemberg goed en beslist de procedure te starten voor het bekomen van een omgevingsvergunning.

Punt 3. Sport
3.1.

2019/CBS/1726 - Infrastructuur SV Anzegem en Groene Duivels

College neemt nota van de noden en behoeften van twee voetbalclubs en gaat principieel akkoord met
ondersteuning.

Punt 4. Omgevingsdossiers
4.1.

2019/CBS/1699 - Escolys - verbouwing

Het college beslist aan Leiedal te vragen om de mogelijkheid te onderzoeken om de nodige begeleiding
te voorzien voor de uitwerking van een projectdefinitie rond de te verbouwen site Escolys.

Punt 5. Handhaving
5.1.

2019/CBS/1672 - Familie-evenement 23 tot 25 augustus

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van een organisatie uit Rupelmonde om een
feestdriedaagse te organiseren op het grasveld aan jeugdlokalen De Wortel te Anzegem.
5.2.
2019/CBS/1679 -Aanvraag organisatie afterworkparty op 6 juni (gebouwen meubelen
Gloria)
Een burger meldt de organisatie van een groot privé feest.
1 /13
De Vierschaar 1

8570 Anzegem
Tel 056 69 44 40
info@anzegem.be

College van burgemeester en schepenen
Publtcatieverslaq

Punt 6. Openbare werken
6.1.
2019/CBS/1645 -Aanleg en vernieuwen voetpaden langs diverse straten - definitieve
oplevering
Het college keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering van de opdracht 'Aanleg en vernieuwen
voetpaden langs diverse straten' en vrijgave van het saldo van de borgsom goed.

Punt 7. Patrimonium
7.1.
2019/CBS/1707 - Subsidieaanvraag speelplaats: goedkeuring project GLS Vichte en
Ingooigem (project MOEV)
Het college neemt kennis van de goedkeuring van de subsidieaanvraag voor de speelplaats van de
gemeenteschool (project MOEV).

Punt 8. Financiën
8.1.

2019/CBS/1485 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt, als budgetbeheerder, de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen
goed.
8.2.

2019/CBS/1669 - Strategische nota van kerkfabriek Sint-Jan bij meerjarenplanning 20-25

Het college neemt kennis van het voorstel van strategische nota opgemaakt door de kerkfabriek Sint-Jande-Doper bij het ontwerp meerjarenplanning 20-25 en kan zich hiermee akkoord verklaren.

Punt 9. Cultuur
9.1.

2019/CBS/1635 - Kostenraming grote herdenking Lancaster

Het college gaat akkoord met de voorgestelde organisatie met bijhorende kostenraming van de
Lancasterherdenking op 16 juni a.s.

Punt 10. Sport
10.1.

2019/CBS/1663 - skateramp Kooigem

Het college aanvaardt het aanbod van de gemeente Kooigem om een gratis skateramp te bekomen.

Punt 11. (Buitenschoolse) kinderopvang
11.1.

2019/CBS/1607 - Subsidieaanvraag Lokaal Loket Kinderopvang

De Vlaamse Regering wil via een subsidie de uitbouw van Lokale Loketten Kinderopvang verder
stimuleren en ondersteunen. In elke stad of gemeente moet er een Lokaal Loket Kinderopvang aanwezig
zijn. De regierol kan opgenomen worden door het lokaal bestuur of door een van de actoren binnen
kinderopvang. In Anzegem gebeurt dit momenteel door het lokale bestuur. Om in aanmerking te komen
voor de subsidie moet de gemeente voldoen aan een aantal voorwaarden.

Punt 12. Administratieve organisatie
12.1.

2019/CBS/1609 - vraag raadslid Recour rond beslissing college van 27 februari 2019.
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Het college beslist niet in te gaan op de vraag van een raadslid om een collegebesluit van 27 februari
2019 te herroepen.
12.2.

2019/CBS/1654 - Raamcontract postdiensten stad Brugge

Het college besluit om de interesse kenbaar te maken voor het raamcontract voor postdiensten van stad
Brugge, evenwel zonder verplichting effectief in te stappen.
12.3.

2019/CBS/1666 - vergadering MAT mbt organogram

Het college onderschrijft een aantal basisprincipes die zullen gehanteerd worden bij het uitwerken van
een vernieuwd geïntegreerd organogram.
12.4.

2019/CBS/1671 - Bezoek aan Oostcampus

Het schepencollege en het MAT werden heel hartelijk ontvangen door de algemeen en financieel
directeur van Oostkamp. Om deze mensen te bedanken voor hun tijd en moeite wordt een mandje met
streekproducten bezorgd.

Punt 13. Personeel
· 13.1.

2019/CBS/262 -Waarneming van de functie coördinator burger en dienstverlening

De waarneming van de functie van coördinator burger en dienstverlening (B1-3) wordt open gesteld voor
interne personeelsleden.
13.2.
2019/CBS/1487 - 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 14 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
13.3.

2019/CBS/1633 -Vacantverklaring administratief medewerker Omgeving

De voltijdse functie van administratief medewerker (Omgeving) wordt vacant verklaard.
13.4.

2019/CBS/1708 - Outplacement voor werknemers ontslagen wegens medische overmacht

Personeelsleden die ontslagen werden wegens medische overmacht krijgen de kans in te stappen in een
outplacementtraject.

Punt 14. Onderwijs
14.1.
2019/CBS/1631 - Aankoop schoolmateriaal voor gemeentescholen voor een periode van 3
jaar - Goedkeuring gunning
Het college gunt de opdracht met nr. 2019/169 'Aankoop schoolmateriaal voor gemeentescholen voor
een periode van 3 jaar' aan de ondernemer met de economische meest voordelige (op basis van de
beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte tegen de aangeboden korting op de catalogusprijzen.

Punt 15. Communicatie & inspraak
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15.1.

2019/CBS/1653 - Genodigden Halle-Ingooigem

Het college aanvaardt de lijsten genodigden voor Halle-Ingooigem .
15.2.

2019/CBS/1677 - Documentairereeks Panenka voor VRT

Het college beslist - omwille van de GDPR-regeling - niet in te gaan op de vraag van de redacteur van
een documentairereeks om namen van inwoners door te geven die een getuigenis afleggen voor het
programma.
15.3.

2019/CBS/1681 - Vraag gewijzigde regels logo Sociaal Huis

Een lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst vraagt de nieuwe regels op met betrekking tot de huisstijl
van het Sociaal Huis. Deze regels werden vastgelegd in het college van burgemeester en schepenen van
27 februari 2019 en kunnen dus aangeleverd worden.

Punt 16. Afval en recyclageparken
16.1.

2019/CBS/1506 - Visitatie OVAM tot verminderen restafvalcijfer, voorstel acties

OVAM bezoekt gemeentes met als doel een specifiek begeleidingstraject uit te werken om het
huishoudelijk restafvalcijfer te doen dalen

Punt 17. Lokale economie
17.1.

2019/CBS/1632 - Markt Vichte - aanvraag éénmalige inname standplaats

Het college verleent toelating aan de dienst Brandpreventie van HVZ Fluvia om op 30 augustus 2019
éénmalig een standplaats in te nemen op de markt te Vichte om de bevolking zoveel mogelijk te
informeren omtrent brandveilig leven.

Punt 18. Mobiliteit en verkeersveiligheid
18.1.
2019/CBS/1650 - Tijdelijk verkeersreglement - vrijdag 24 mei 2019 - schoolfeest Ingooigem
(stoet)
De aanvraag van Gemeenteschool Vichte-Ingooigem, p.a. Veerle Veys, Beukenhofstraat 38 te 8570
Vichte, voor het organiseren van een schoolfeest met een stoet.
Naar aanleiding van de inwilliging van deze vraag zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het
oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;

Punt 19. Omgeving
19.1.

2019/CBS/1611 - Uitvoeren werken drainage en ruimen gracht zonder vergunning

Er werden werken uitgevoerd op een landbouwperceel en aanpalende gracht zonder in het bezit te zijn
van een vergunning. De uitvoerder werd aangemaand door Departement Omgeving - Brugge om de
nodige vergunning aan te vragen indien de werken vergunningsplichtig zijn.

Punt 20. Omgevingsdossiers
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20.1. 2019/CBS/1657 - Beslissing Project OMV_2018159770 - 0/2019/4 voor slopen bestaande
bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw, gelegen Grote Leiestraat 92 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018159770
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen bestaande bijgebouw en bouwen nieuw bijgebouw.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Grote Leiestraat 92 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002B0079/00H000
Naam van de aanvrager of exploitant: Eva Buyle
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_2018159770
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
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De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
20.2. 2019/CBS/1659 - Beslissing Project OMV_2019026473 - 0/2019/31 voor het inrichten van
een dagwinkel, gelegen Dorpsplein 2 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019026473
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Inrichten van een dagwinkel.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Dorpsplein 2 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002E0135/00R000
Naam van de aanvrager of exploitant: Muhammad lmran lshaq
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www. om gevi ngsloket. be/omvPubliek/?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_2019026473
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
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het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.

Punt 21. Energie en nutsleidingen
21.1.

2019/CBS/1685 - Energiemotie gemeente Schelle: zonnepanelen boven spoorwegennet

Punt 22. Zorg en welzijn
22.1.

2019/CBS/1617 - Persmoment pleegzorggemeente.

Anzegem engageert zich, net als Waregem als pleegzorggemeente. Vanuit Huis van het Kind kan dit
engagement samen worden opgenomen. Het persmoment, met de overhandiging van het
pleegzorglabel, zou doorgaan op zaterdag 22 juni om 17u30 in de bibliotheek van Anzegem.

Punt 23. Begraafplaatsen
23.1.

2019/CBS/1695 - Rechtzetting van beslissing van het Schepencollege van 24 april 2019

Rechtzetting van de collegebeslissing van 24 april 2019 ivm verkeerde prijs van naamplaatje

Punt 24. Financiën
24.1.

2019/CBS/1680 - 50 jaar Stingrays Vichte - subsidie

Aan een vereniging wordt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2019 een tussenkomst van 250
euro toegekend evenals een tussenkomst in een eigen receptie van 2 euro per deelnemer.

24.2.

2019/CBS/1687 - Buurtfeest Kleiveldweg-Butsegem-Groeningestraat

Het college kent een tussenkomst van 50 euro toe voor de organisatie van een buurtfeest in Kaster op 10
december 2019.
24.3.
2019/CBS/1688 - Reprobel: goedkeuren overeenkomst voor de betaling van kopieerrechten
voor de bibliotheek
Het college beslist een overeenkomst af te sluiten met Reprobel voor de regeling van de kopieerrechten
in de p.o.b. Kostprijs: 158 euro/fte. Duurtijd: 2018 en telkens stilzwijgend verlengd.
24.4.

2019/CBS/1763 - relatiegeschenken

Het college beslist een attentie aan te bieden aan de besturen waar de leden van het College en het MAT
hartelijk onthaald werden voor een rondleiding binnen de organisatie en een toelichting rond het onthaal
en de dienstverlening.
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Punt25.Jeugd
25.1.

2019/CBS/1614 - Goedkeuring gebruiksovereenkomsten jeugdlokalen

De gebruikersovereenkomsten voor de jeugdverenigingen gelden voor de vorige legislatuur. De nieuwe
gebruiksovereenkomsten werden aangepast en voorgelegd aan de leden van de jeugdraad. In de
gebruiksovereenkomsten zijn heel wat onderhoudsverplichtingen opgenomen, deze werden vervolgens
ook nog in een apart schema geplaatst.
De vernieuwde gebruiksovereenkomsten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de
jeugdraad op 31 maart 2019 alsook op de gemeenteraad van 23 april 2019.

Punt 26. Feestelijkheden
26.1.

2019/CBS/1610 -10 jaar diaken Jean-Yves Verhaeghe

Het college beslist een mandje met streekproducten te overhandigen t.g.v. 10 jaar diaken Vichte op 7
juni a.s.

Punt 27. Administratieve organisatie
27.1.

2019/CBS/1488 - 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.
27.2.

2019/CBS/1658 - 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 28. Communicatie & inspraak
28.1.

2019/CBS/1486 - Persberichten

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

Punt 29. Mobiliteit en verkeersveiligheid
29.1.

2019/CBS/1682 - Algemene vergadering De Lijn - dinsdag 28 mei 2019

De Algemene Vergadering van De Lijn vindt plaats op 28 mei 2019 om 14u in Congres- en
Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen.
Het college neemt kennis van de agenda.

Punt 30. Groenonderhoud- en parken
30.1.

2019/CBS/1660 - Deelname Vlaco's demoproeven 2019

Gemeente Anzegem gebruikt bij de aanplant van de zomerbebloeming in de bloementorens oa Vlaco
compost die ze gratis ter beschikking krijgt en neemt zo deel aan de demoproeven met Vlaco
compost. Vlaco (Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) behartigt al 25 jaar het beleid en de belangen van
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de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales)
als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken).

Punt 31. Patrimonium
31.1.

2019/CBS/1718 -Verkoop perceel grond Borreberg

Het college beslist vanaf 15 mei 2019 het perceel grond (1 ste afdeling, sectie C, deel perceelnr.
58D) gelegen in de verkaveling Borreberg te koop te zetten.

Punt 32. Erediensten
32.1.

2019/CBS/1639 - Notulen kerkraad Sint-Arnoldus Tiegem van 6 mei 2019

Het college neemt kennis van de beslissingen van de kerkraad Sint-Arnoldus Tiegem d.d. 6 mei 2019.
32.2.

2019/CBS/1640 - Notulen kerkraad Sint-Arnoldus Tiegem van 16 april 2019

Het college besluit kennis te nemen van de beslissingen van de kerkraad Sint-Arnoldus Tiegem d.d. 16
april 2019

Punt 33. Financiën
33.1.

2019/CBS/1667 - Kennisname synthese jaarrekening 2018 van de gemeente Anzegem.

Kennisname synthese jaarrekening 2018 van de gemeente Anzegem.

Punt 34. Omgeving
34.1.
2019/CBS/1495 - Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027.

Punt35.Jeugd
35.1.

2019/CBS/1625 - Kennisname verslag algemene vergadering Jeugdraad 3 februari 2019

Het colleqe neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering Jeugdraad van 3 februari 2019.

Punt 36. Onderwijs
36.1.

2019/CBS/1618 - Verslag schoolraad 18 maart 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de schoolraad dd 18 maart 2019.
36.2.

2019/CBS/1619 - schoolfeest Ingooigem 24 mei 2019

Het college neemt kennis van het schoolfeest dat doorgaat op 24 mei vanaf 17u in Ingooigem.
36.3.

2019/CBS/1642 - Pilootproject schoolbesturen -verslag dialoog kerngroep

Vanaf 2020 dient een nieuwe scholengemeenschap samengesteld te worden. Het college neemt kennis
van het verslag van 23 april 2019 inzake het pilootproject dialoogbesturen.
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36.4.
2019

2019/CBS/1691 - Kennisname verslag kerngroep nieuwe scholengemeenschap - 9 mei

Het college neemt kennis van het verslag van de kerngroep nieuwe schoolgemeenschap dd 9 mei2019.

Punt 37. Communicatie & inspraak
37.1.

2019/CBS/1656 -Teksten Aktiv

. Het college neemt kennis van de teksten van Aktiv juni.

Punt 38. Omgeving
38.1. 2019/CBS/1606 - Kennisname van een uitspraak in beroep in een stedenbouwkundig
dossier.
Het college neemt kennis van de beslissing dewelke genomen werd door de Raad voor
Vergunningsbetwistingen Dienst van de Bestuursrechtscolleges - Koning Albert Il-laan 35 - bus 81 - 1030
Brussel mbt de stedenbouwkundige vergunning verleend door de deputatie voor het het renoveren en
verbouwen van een woning binnen het bestaand bouwvolume aan de Otegemstraat 111 - Anzegem.
38.2.

2019/CBS/1628 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 7 mei 2019
voor het rooien van twee dode bomen (lijsterbessen) omwille van acuut gevaar, ter hoogte van Klokketuin
nr. 4 en nr. 83 - 8570 Anzegem. Deze bomen worden in het volgend plantseizoen vervangen door twee
zuilvormige hagebeuken.

Punt 39. Omgevingsdossiers
39.1. 2019/CBS/1566 - Openbaar onderzoek project OMV_2019058849 - 0/2019/65 voor slopen
van hoeve en herbouwen van een woning met bijgebouw, gelegen Groenstraat 22 - 8570 Anzegem
- kadastraal bekend: 1ste afdeling, sectie A, nummers 0009C en 0009D.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject
project OMV_2019058849 - 0/2019/65 Stijn de Vreeze, Groenstraat 22 - 8570 Anzegem voor slopen
van hoeve en herbouwen van een woning met bijgebouw, gelegen Groenstraat 22 - 8570 Anzegem kadastraal bekend: 1 ste afdeling, sectie A, nummers 0009C en 0009D.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: slopen van hoeve en herbouwen
van een woning met bijgebouw
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019025219
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: Slopen van hoeve en herbouwen van een woning met bijgebouw en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Groenstraat 22 8570 AnzegemGroenstraat 22
8570 Anzegem - kadastraal bekend:
34002A0009/00C00034002A000 1 /00B00034002A0008/02_00034002A0009/00D00034002A000 1 /00A00
034002A0010/00_000
Naam van de aanvrager of exploitant: de Vreeze Stijn
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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_2019025219) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
39.2.
2019/CBS/1587 - Openbaar onderzoek project OMV_2019050500 - 0/2019/59 voor slopen
en herbouwen van een bedrijfswoning, gelegen Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie A, nummer 06638 .
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019050500- 0/2019/59 Steven De Pourcq, Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem voor slopen
en herbouwen van een bedrijfswoning, gelegen Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Slopen en herbouwen van een
bedrijfswoning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019050500
Periode openbaar onderzoek: 22 mei 2019 tot en met 20 juni 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen en herbouwen van een bedrijfswoning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002A0663/00B000
Naam van de aanvrager of exploitant: De Pourcq Steven
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
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(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_2019050500) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
39.3. 2019/CBS/1629 - Evaluatie project OMV_2019049078- 0/2019/63, lngooigemstraat 7 8570
Anzegem - melding inrichten en exploiteren van een handcarwash, gelegen lngooigemstraat 7
8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie C, nummers 0174B 2 en 0174Cp2.
Het college neemt kennis van de niet rechtsgeldigheid van de melding van het project OMV_2019049078
- 0/2019/63, Ladakh (lshaq Kahn Shamim) - lngooigemstraat 7 8570 Anzegem voor inrichten en
exploiteren van een handcarwash , gelegen lngooigemstraat 7 - 8570 Anzegem.
·
39.4. 2019/CBS/1630 -Administratieve lus openbaar onderzoek project OMV_2019021264O/2019/37 voor bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop, gelegen Heirbaan 1 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie A, nummer 0084C en D.
Het college neemt kennis van de administratieve lus in het kader van het openbaar onderzoek voor het
omgevingsproject Project OMV_2019021264 - 0/2019/37 Bjorn Toye, Heirbaan 1 8570 Anzegem
Heirbaan 1 8570 Anzegem voor bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop, gelegen Heirbaan
1 8570 Anzegem.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Bouwen van een bijgebouw met
voorafgaande sloop
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021264
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 van een bijgebouw met voorafgaande sloop en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heirbaan 1 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
3de afdeling, sectie A, nummer 0084C en D.
Naam van de aanvrager of exploitant: Bjorn Toye
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen
Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
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De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worderi
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_2019021264) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

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