College van burgemeester en schepenen
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Notulen uit de zitting van woensdag 22 mei 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Jeremie Vaneeckhout, Vijfde schepen

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
Verslagen

1.1.

2019/CBS/1591 - Goedkeuring verslag zitting 15 mei 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2019 wordt goedgekeurd.
1.2.

2019/CBS/1732 - Goedkeuring subsidiedossier IGS Beter Wonen

De intergemeentelijke samenwerking m.b.t. het woonbeleid "Beter Wonen" (tussen Anzegem, Waregem
en Spiere-Helkijn) ging op 1 januari 2018 van start. Op 31 december 2019 loopt het huidige
subsidiedossier af. De intergemeentelijke samenwerking kan worden verder gezet door een nieuw
subsidiedossier voor te leggen bij Wonen Vlaanderen. De gemeente Avelgem richtte de formele vraag
aan het gemeentebestuur op 15 maart 2019 tot een verkennend overleg om aan te sluiten tot het IGS
Beter Wonen bij de verlenging van de samenwerking (voorzien voor een zesjarige periode vanaf 1 januari
2020 t.e.m. 31 december 2025). Het college besliste in zitting van 10 april 2019 principieel akkoord te
gaan met de verderzetting van Beter Wonen en om de gemeente Avelgem te laten aansluiten bij het IGS.
Het subsidiedossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in juni.
A-punt
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 2. Onderwijs
2.1.
2019/CBS/1749 - Gemeenteschool Vichte - toewijzen jaarlijks nazicht en testen
branddetectiecentrale
Het college wijst het jaarlijks onderhoud toe en de testen branddetectiecentrale voor de Gemeenteschool
Vichte in kader van de veiligheid.
B-punt
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 3. Erediensten
3.1.

2019/CBS/1746 - Overleg CBS/CKB - dinsdag 7 mei 2019

Het college neemt kennis van het ontwerp verslag overleg CKB/CBS van 7 mei ll. en formuleert zijn
opmerking.

Punt 4. Financiën
4.1.

2019/CBS/1592 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen goed.
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4.2.

2019/CBS/1837 - Aankoop nadarafsluitingen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Het college keurt de technische beschrijving met nr. 2019/177 en de raming voor de opdracht “Aankoop
nadarafsluitingen”, goed. Deze nadars hebben geen uitstekende poten en kunnen gebruikt worden in de
aankomstzone van wielerwedstrijden. De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde). Deze opdracht wordt gegund aan de firma met de economisch
meeste voordelige offerte.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 5. Cultuur
5.1.

2019/CBS/1750 - Vredesvuur: uitzondering sluitingsuur

Op 21 september organiseert Karibu Vredesvuur in het Sint-Arnolduspark. Men vraagt hiervoor een
uitzondering op het sluitingsuur.

Punt 6. Toerisme
6.1.

2019/CBS/1774 - Mobiele hulppost Lancaster

Het college beslist om een mobiele hulppost medische zorgen te voorzien en de kosten voor het voorzien
van een medische hulppost van het Rode Kruis ten laste te nemen bij het evenement Lancaster.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 7. Administratieve organisatie
7.1.

2019/CBS/1557 - Samenstelling HOC en BOC

Het college legt voor deze legislatuur de samenstelling van het HOC en BOC vast.
7.2.

2019/CBS/1758 - Secretarissen raadscommissies

Het college legt de secretarissen per raadscommissie vast.

Punt 8. Personeel
8.1.
2019/CBS/1594 - 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 21 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
8.2.
2019/CBS/1745 - Vacantverklaring administratief medewerker Omgeving - verlenging
termijn
Kandideren voor de voltijdse functie van administratief medewerker (Omgeving) is voor langere periode
mogelijk, nl. tot uiterlijk 5 juli 2019.

Punt 9. Onderwijs
9.1.

2019/CBS/1709 - Junior techniekacademie - najaar 2019

Het college beslist om dit jaar opnieuw de junior techniekacademie (3e en 4e leerjaar) en
techniekacademie (5e en 6e leerjaar) te organiseren.
Vandererven Christophe, Vierde schepen
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Punt 10. Burgerlijke stand en Burgerzaken
10.1.

2019/CBS/1721 - Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

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

Punt 11. Communicatie & inspraak
11.1.

2019/CBS/1755 - Resultaten enqête

Het college neemt kennis van de resultaten van de enquête.
11.2.

2019/CBS/1756 - Kennisname jaarverslag 2018

Het college neemt kennis van het jaarverslag.
11.3.

2019/CBS/1760 - Aankoop jutezakken nieuwe inwoners

Voor de nieuwe inwoners kunnen er opnieuw jutezakken besteld worden.

Punt 12. Mobiliteit en verkeersveiligheid
12.1. 2019/CBS/1742 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement strekkende tot het invoeren
van een fietsstraat in de Groeningestraat aan Butsegem (schoolomgeving)
Het college stelt het aanvullend verkeersreglement strekkende tot het invoeren van een fietsstraat in de
Groeningestraat aan Butsegem (schoolomgeving) vast
12.2.

2019/CBS/1753 - Evaluatie mobiliteitsplan

Het college beslist Intercommunale Leiedal te vragen een afsprakennota over te maken voor het
evalueren van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
12.3. 2019/CBS/1806 - Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. voetbalwedstrijd S.V. Anzegem - De Drie
Kaven
Het college beslist om verkeersmaatregelen te nemen in de Vichtsesteenweg naar aanleiding van de
voetbalwedstrijd op zondagnamiddag d.d. 26 mei 2019.

Punt 13. Woonbeleid
13.1.

2019/CBS/1722 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34002_43

Schrapping woning uit gemeentelijk leegstandsregister
13.2.

2019/CBS/1723 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34037_1

Schrapping woning uit gemeentelijk leegstandsregister
13.3.

2019/CBS/1724 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34002_41

Schrapping woning uit gemeentelijk leegstandsregister
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 14. Omgeving
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14.1. 2019/CBS/1692 - Teruggave eerste helft en tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig
dossier 179/2016
Het college beslist om de eerste en tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig
dossier met nummer 179/2016 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan
de opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan, en het
groenscherm zich voldoende ontwikkeld heeft en in goede staat in stand wordt gehouden.
14.2. 2019/CBS/1694 - Teruggave tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
177/2015
Het college beslist dat de tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig dossier met
nummer 177/2015 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan de
opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan waarbij het
groenscherm zich voldoende ontwikkeld heeft en in goede staat wordt gehouden.
14.3.

2019/CBS/1711 - Braderie Dorpsplein/Kerkstraat

Het college beslist toelating te verlenen tot het organiseren van een braderie op het Dorpsplein/Kerkstraat
vanaf donderdag 27 juni tot en met 30 juni 2019.

Punt 15. Omgevingsdossiers
15.1. 2019/CBS/1615 - Beslissing project OMV_2019009420 – O/2019/15, voor slopen van een
woning met zijn aanhorigheden en bijgebouwen - bouwen van 4 eengezinswoningen, gelegen
Stientjesstraat 3 8570 Anzegem - kadastraal bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie F, nummer 0407B
en 0406C .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2019009420 –
O/2019/15, TYBO voor slopen van een woning met zijn aanhorigheden en bijgebouwen - bouwen
van 4 eengezinswoningen, gelegen Stientjesstraat 3 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019009420
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort
samengevat: slopen van een woning met zijn aanhorigheden en bijgebouwen - bouwen van 4
eengezinswoningen
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 3 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1e afdeling, sectie F, nummer 0407B en 0406C
Naam van de aanvrager of exploitant: TYBO
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)
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De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold III-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_2019009420
- 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.

15.2. 2019/CBS/1644 - Beslissing project OMV_2019018932 – O/2019/20, voor plaatsen van een
veranda, gelegen Ingooigemstraat 68 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Anzegem, 3e afdeling,
sectie B, nummer 0429K .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2019018932 –
O/2019/20, Futhe Kasmi voor plaatsen van een veranda, gelegen Ingooigemstraat 68 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019018932
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een veranda
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Ingooigemstraat 68 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34018B0429/00K000
Naam van de aanvrager of exploitant: Futhe Kasmi
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.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 III-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_2019018932
- 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.

15.3. 2019/CBS/1752 - Beslissing project OMV_2018157179 – O/2019/3, voor het bouwen van een
meergezinswoning met 14 entiteiten, gelegen Stijn Streuvelsstraat 7 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3de afdeling, sectie C, nummers 482 B2 en 482C2.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2018157179 – O/2019/3, MAS Projects – Vichtseweg 68 – 8790 Waregem, Stijn Streuvelsstraat 7
- 8570 Anzegem voor het bouwen van een meergezinswoning met 14 entiteiten, gelegen Stijn
Streuvelsstraat 7 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie C, nummers 482 B2 en
482C2.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018157179
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Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: het
bouwen van een meergezinswoning met 14 entiteiten
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stijn Streuvelsstraat 7 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34018C0482/00B00234018C0482/00C002
Naam van de aanvrager of exploitant: MAS Projects
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 III-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_2018157179
- 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.
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15.4. 2019/CBS/1759 - Beslissing project OMV_2019037990 – O/2019/49, voor bouwen van een
veranda en berging, gelegen Heinsdal 1 8573 Anzegem - kadastraal bekend: 5de afdeling, sectie
A, nummer 1069E .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019037990 – O/2019/49, Dirk Vercruyssen Marie Rose Martin voor bouwen van een veranda en
berging, gelegen Heinsdal 1 8573 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019037990
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een veranda en berging
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heinsdal 1 8573 Anzegem - kadastraal bekend:
34037A1069/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Dirk Vercruyssen en Marie-Rose Martin
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 III-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_2019037990
- 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 16. Zorg en welzijn
16.1. 2019/CBS/1789 - Voornemen tot starten van een lokale preventiewerking (m.b.t.
gezondheid)
De Vlaamse overheid maakt middelen vrij om lokale besturen een financiële stimulans te geven als ze
samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een eerstelijnszone, een lokale
preventiewerking uitbouwen. Voor Anzegem worden de middelen op 4.318 € per jaar geraamd. Om voor
2019 nog aanspraak te kunnen maken op deze middelen dient uiterlijk op 31 mei a.s. een niet-bindende
intentieverklaring 'voornemen tot starten van een lokale preventiewerking' ingediend te worden.
C-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 17. Begraafplaatsen
17.1.

2019/CBS/1696 - Aankoop concessies

Het college keurt de aankoop concessies op de begraafplaatsen goed.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 18. Jeugd
18.1.

2019/CBS/1811 - Leefweekend 24-26 mei 2019 - KSA Ter Vichten

KSA Ter Vichten krijgt de toelating om te overnachten, met de tiptoppers en hun leiding (periode 24 en 25
mei 2019) op Domein Beukenhof (naast lokalen van KSA Ter Vichten), met eigen tenten.

Punt 19. Sport
19.1.

2019/CBS/1698 - Busvervoer zomervakantie: offertes

Voor verschillende sportactiviteiten in de zomervakantie is er busvervoer nodig. Er werden hiervoor 3
offertes opgevraagd.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 20. Administratieve organisatie
20.1.

2019/CBS/1595 - 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.
20.2.

2019/CBS/1748 - 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.
20.3.

2019/CBS/1772 - Logo Leieland - voordracht raad van bestuur

9/17

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Het college verbetert een materiële fout in de redactie van de beslissing van 8 mei 2019 houdende
voordracht van een mandataris voor de raad van bestuur Logo Leieland.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 21. Communicatie & inspraak
21.1.

2019/CBS/1593 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.
21.2.

2019/CBS/1829 - Openbaarheid van bestuur - inzagerecht

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

Punt 22. Middenstand en KMO
22.1. 2019/CBS/1764 - ambulante handel: vraag standplaats voor verkoop snacks op
wielerwedstrijden
Het college geeft toelating aan een ambulante handelaar om een standplaats in te nemen voor de
verkoop van snacks op het BK Juniores van 2 juni a.s. en Halle-Ingooigem van 26 juni a.s.

Punt 23. Mobiliteit en verkeersveiligheid
23.1. 2019/CBS/1668 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag 2 juni 2019 - BK Anzegem juniores
Dames en juniores Heren
Het college keurt het tijdelijk verkeersreglement goed voor zondag 2 juni 2019 ter organisatie van BK
Anzegem juniores Dames en juniores Heren.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 24. Energie en nutsleidingen
24.1. 2019/CBS/1736 - Fluvius Leie-Schelde - uitvoeren van werken op openbaar domein Onderberg 1 (dossiernummer 316612-20260844)
Het college verleent toelating voor het uitvoeren van de werken op openbaar domein, aangevraagd door
Fluvius Leie-Schelde, onder de gebruikelijke voorwaarden.
D-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 25. Openbare werken
25.1.

2019/CBS/1741 - Zaterdag 15 juni 2019 - motortreffen (ten voordele van MUG Heli)

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag motortreffen (ten voordele van MUG Heli) op
zaterdag 15 juni 2019.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 26. Erediensten
26.1.

2019/CBS/1767 - Notulen kerkraad Sint-Stephanus en Theodoricus van 3 mei 2019

Het college besluit kennis te nemen van de beslissingen van de kerkraad Sint-Stephanus en Theodoricus
d.d. 3 mei 2019.
Desmet Anja, Derde schepen
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Punt 27. Administratieve organisatie
27.1.

2019/CBS/1751 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
RVB Eigen Haard van 9 mei 2019

Punt 28. Personeel
28.1.

2019/CBS/1728 - Archiefdag dienst P&O - 24 oktober 2019

Het college neemt kennis dat op 24 oktober 2019 een archiefdag doorgaat voor de dienst P&O. De dienst
zal die dag gesloten zijn.
28.2. 2019/CBS/1740 - Overlegcomité Preventie en Becherming op het Werk - agenda
bijeenkomst 11 juni 2019
Het college neemt kennis van de agenda van de bijeenkomst van het Comité Preventie en Veiligheid op
het Werk dd 11 juni 2019 om 9u30 in de raadzaal van het gemeentehuis Anzegem.

Punt 29. Onderwijs
29.1.

2019/CBS/1099 - Verslag Bonanza 28 maart 2019

Het college neemt kennis van het verslag van Bonanza van 23 maart 2019.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 30. Lokale economie
30.1.

2019/CBS/1733 - Kip en ribmobiel - uitbating

Het college neemt kennis van de vraag van een Kip en ribmobiel, om één van de standplaatsen voor de
mobiel te houden op privaat terrein ter hoogte van de Grote Leiestraat 151 - 8570 Anzegem en verleent
toelating.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 31. Omgeving
31.1. 2019/CBS/1712 - Scouts en Gidsen - streekbierenavond 29 juni 2019- verkoop dranken en
snacks
Het college geeft toelating aan Scouts Tiegem om een standplaats in te nemen in de tuin van het
scoutslokaal te Tiegem gelegen aan Oostdorp voor de verkoop van snacks (hamburgers, droge
worstjes, enz) en dranken tijdens de streekbierenavond van zaterdag 29 juni 2019.
31.2. 2019/CBS/1713 - Kennisname aantal schademeldingen + geraamd schadebedrag - storm
10 maart 2019
Het college neemt kennis van de vraag van 11 maart 2019 van de minister-president Geert Bourgeois om
een lijst te bekomen van de tussenkomsten van de brandweer in de schadegevallen door het stormweer
van 10 maart 2019. De minister laat onderzoeken of gemeenten in aanmerking komen voor erkenning
als ramp. Aan het Vlaams Rampenfonds werden 4 schademeldingen doorgegeven voor een totaal
geraamd schadebedrag van 146.341 euro.
31.3.

2019/CBS/1714 - Kennisname van uitspraak in beroep in een stedenbouwkundig dossier.
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Het college neemt kennis van de beslissing welke genomen werd door de Deputatie van WestVlaanderen - omgevingsvergunningen - sectie Beroepen - strekkende tot het oprichten van 2
meergezinswoningen (12 appartementen en handelsruimte) aan de Kerkstraat 59 - 8570 Anzegem. Het
beroep tegen de vergunningsbeslissing verleend door het college van burgemeester en schepenen werd
onontvankelijk verklaard.
31.4.

2019/CBS/1729 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt
op de vraag van een advocatenbureau om een kopie van de vergunning verleend op een perceel te
ontvangen.

Punt 32. Omgevingsdossiers
32.1. 2019/CBS/1613 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019056065 – O/2019/64, voor
verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Ingooigemplaats 24 8570 Anzegem kadastraal
bekend: Anzegem, 3e afdeling, sectie B, nummer 0840P .
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019056065 – O/2019/64 voor verbouwen
en uitbreiden van een woning, gelegen Ingooigemplaats 24 8570 Anzegem
32.2. 2019/CBS/1627 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019057358 – O/2019/67, voor
bouwen van een garage , gelegen Otegemstraat 43 – 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
Anzegem, 6e afdeling, sectie B, nummer 0141W 6 .
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019057358 – O/2019/67 voor bouwen van
een garage , gelegen Otegemstraat 43 – 8570 Anzegem
32.3. 2019/CBS/1701 - Openbaar onderzoek project OMV_2019030061 – O/2019/57 voor
aanpassingswerken in functie van het vernieuwen van de brouwzaalinstallatie, het overkappen
van de binnenkoer en het plaatsen van 3 silo's op eigen terrein en verandering klasse 2-inrichting,
gelegen Sint-Dierikserf 1 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, nummers
0241N 4 en 0246Y 3.
Het college neemt kennis van volgende openbaar onderzoek en adviesvragen in de aanvraag tot
omgevingsvergunning:
project OMV_2019030061 – O/2019/57 Brouwerij Verhaeghe Vichte (Karl Verhaeghe), Sint-Dierikserf 1
8570 Anzegen voor aanpassingswerken in functie van het vernieuwen van de brouwzaalinstallatie, het
overkappen van de binnenkoer en het plaatsen van 3 silo's op eigen terrein, gelegen Sint-Dierikserf 1
8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, nummers 0241N 4 en 0246Y 3.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Aanpassingswerken in functie
van het vernieuwen van de brouwzaalinstallatie, het overkappen van de binnenkoer en het plaatsen van 3
silo's op eigen terrein
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019030061
Periode openbaar onderzoek: 22 mei 2019 tot en met 20 juni 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: aanpassingswerken in functie van het vernieuwen van de brouwzaalinstallatie, het
overkappen van de binnenkoer en het plaatsen van 3 silo's op eigen terrein en diepe grondwaterwinning
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(verbuisde boorput) met een opgepompt debiet van maximaal (diepte 182 meter, Paleozoïsche Sokkel,
HCOV-code 1340) (tot 31 december 2018)
Stookinstallatie met een warmtevermogen van 879 kW
Ontvettingsbad van 60 liter
Metaalbewerkingsapparatuur, samen 10 kW
Opslag van maximaal 2 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal en 20 ton kunststofkratten in lokaal
Bierbrouwerij met een geïnstalleerde drijfkracht van 211,22 kW
Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 2 lozingspunten gelegen in centraal
gebied Opslag van maximaal 1.030 kg bijtende stoffen (GHS05) (vergund als 17.3.3.2.b., zie bijlage C4)
Opslag van maximaal 14.494 kg vloeistoffen met een vlampunt > 60°C (ontvlambare vloeistoffen van
gevarencategorie 3, GHS02) (vergund als rubriek 17.3.6.1.b., zie bijlage C4)
Bovengrondse CO2-houder van 5.520 liter (vergund als 16.8.2., zie bijlage C4)
Verplaatsbare gasflessen, samen 400 liter (vergund als 16.7.1., zie bijlage C4)CO2-verdamper van 20
kW
Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 2 lozingspunten gelegen in centraal
gebied: het lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering
van de Beukenhofstraat, met een maximaal debiet van 20.000 m³/jaar ; 100 m³/dag en 10 m³/uur, met
volgende lozingsnormen : stikstof 150 mg/l ; fosfor 50 mg/l ; koper 1,5 mg/l ; lood 0,15 mg/l ;zink 1,2 mg/l
; nikkel 0,05 mg/l 0,075 mg/l ; boor 2 mg/l ; arseen 0,025 mg/l ; chloriden 200 mg/l 1.200 mg/l ; chroom
0,1 mg/lhet lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering
van de Beukenhofstraat, met een maximaal debiet van 20.000 m³/jaar ; 100 m³/dag en 10 m³/uur, met
volgende lozingsnormen : stikstof 150 mg/l ; fosfor 50 mg/l ; koper 1,5 mg/l ; lood 0,15 mg/l ;zink 1,2 mg/l
; nikkel 0,05 mg/l 0,075 mg/l ; boor 2 mg/l ; arseen 0,025 mg/l ; chloriden 200 mg/l 1.200 mg/l ; chroom
0,1 mg/l
Opslag van maximaal 840 liter brandbare vloeistoffen
Opslag van maximaal 840 liter brandbare vloeistoffen
Verdeelslang
Uitbreiding met 22,94 kW
Bierbrouwerij met een geïnstalleerde drijfkracht van 234,16 kW
Transformator van 400 kVA
Transformator met een vermogen van 400 kVA
Stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen
Stalplaats voor 6 bedrijfsvoertuigen
Wijziging door buitengebruikstelling 1 luchtcompressor van 15 kW- Luchtcompressor van 11 kW ;CO2verdamper van 20 kW- Luchtcompressor van 11 kW ;
Uitbreiding met 340 liter tot volgende nieuwe toestand (totaal 740 liter): Verplaatsbare gasflessen, samen
740 liter Uitbreiding met 3.980 liter
Bovengrondse CO2-houder van 9500 liter
Wijziging door buitengebruikstelling bovengrondse lichte stookoliehouder van 15.000 liter (= 12.495 kg)
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Opslag van maximaal 1.999 kg vloeistoffen met een vlampunt > 60°C (ontvlambare vloeistoffen van
gevarencategorie 3, GHS02)
Uitbreiding met 4.550 kg bijtende stoffen (GHS05)
Opslag van maximaal 5.700 kg bijtende stoffen (GHS05)
Wijziging door daling met 3.782 kg schadelijke stoffen (GHS07)
Opslag van maximaal 218 kg schadelijke stoffen (GHS07)
Opslag van maximaal 400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (uitbreiding)
Opslag van maximaal 400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (uitbreiding)
Opslag van maximaal 400 kg stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) (uitbreiding)
Opslag van maximaal 400 kg stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) (uitbreiding)
Opslag van maximaal 4.000 kg schadelijke stoffen (GHS07) (vergund als rubriek 17.3.3.2.b., zie bijlage
C4)
VerdeelslangOpslag van maximaal 450 liter en 4.125 kg in kleine, individuele recipiënten van maximaal
30 liter/30 kg
Uitbreiding met 425 kg in kleine, individuele recipiënten van maximaal 30 liter/30 kg
Opslag van maximaal 5000 kg in kleine, individuele recipiënten van maximaal 30 liter/30 kg
Wijziging door daling met 30 ton leeggoed kunststoffen kratten in open lucht (niet langer indelingsplichtig
onder huidige 23.3.1.b.
Opslag van maximaal 2 ton kunststoffen verpakkinfgsmateriaal en 20 ton kunststofkratten in lokaal
Labo voor kwaliteitscontrole
Uitbreiding met 1.100 liter stoomketel
Stoomketel met een waterinhoud van 3100 liter
Stoomketel met een waterinhoud van 2.000 liter
Uitbreiding met 1.207 kWth (brander stoomketel
Stookinstallatie met een warmtevermogen van 2086 kWth
Maalderij met een vermogen van 12,62 kW (uitbreiding)
Maalderij met een vermogen van 12,62 kW (uitbreiding)
Uitbreiding met 33 tonOpslag van maximaal 107 ton :
Opslag van maximaal 30 ton tarwe, mout, hop(pellets), maïs en suiker
Opslag van maximaal 2 ton te malen mout en 2 ton gemalen mout
Opslag van maximaal 20 ton mout in zakken
Opslag van mout in 2 silo’s van elk 10 ton
-

3 ton maalgoed in zakken

-

2 silo’s mout van elk 2 ton

-

3 moutsilo’s van elk 30 ton
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-

5 ton zakgoed in bigbags

-

5 ton mout in bigbags

Stookinstallatie aardgas burelen met een warmtevermogen van 30 kW
Totaal : 2.116 kWth
Vergund als rubriek 17.3.3.2.b.
(3.180 kg natriumhydroxide, 2.120 kg zwavelzuur en 400 kg DI Dicolube)
Vergund als rubriek 17.3.3.2.b.
Vergund als 17.3.6.1.b.
Wijziging door verplaatsing
vergund als 16.8.2.
-

500 liter CO2-flessen voor café’s

-

240 liter technische zuurstof

-

500 liter CO2-flessen voor café’s

-

240 liter technische zuurstof

Vergund als rubriek 16.7.1.
- Koelcompressoren glycol, samen 32 kW ;
- Glycolkoeling condensor, samen 1,5 kW ;
- Koelcompressor frigo van 32,5 kW ;
- Glycolkoeling condensor, samen 1,34 kW ;
- 2 luchtcompressoren van elk 15 kW
- 2 verdampers van elk 0,5 kW
- Koelcompressoren glycol, samen 32 kW ;
- Glycolkoeling condensor, samen 1,5 kW ;
- Koelcompressor frigo van 32,5 kW ;
- Glycolkoeling condensor, samen 1,34 kW ;
- luchtcompressoren van 15 kW
- 2 verdampers van elk 0,5 kW
- Koelcompressor van 1,27 kW
- Diepvriescel van 1,6 kW
- Koelfrigo van 3 kW
- Koeling ruimte van 1,5 kW
- Totaal : 101,71 kW
- Koelcompressor van 1,27 kW (uitbreiding)
- Diepvriescel van 1,6 kW (uitbreiding)
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- Koelfrigo van 3 kW (uitbreiding)
- Koeling ruimte van 1,5 kW (uitbreiding)
Wijziging door diverse verplaatsingen
- Beukenhofstraat : max. 500 m³/jaar ; 2,5 m³/dag en 1 m³/uur ;
- Lendedreef : max. 500 m³/jaar ; 2,5 m³/dag en 1 m³/uur
- Beukenhofstraat : max. 500 m³/jaar ; 2,5 m³/dag en 1 m³/uur ;
- Lendedreef : max. 500 m³/jaar ; 2,5 m³/dag en 1 m³/uur
Opslag van maximaal 30 ton leeggoed kunststoffen kratten in open lucht
Stookinstallatie aardgas burelen met een warmtevermogen van 30 kW
-

11.000 m³/jaar en 70 m³/dag (tot 31/12/2015) ;

-

9.000 m³/jaar en 70 m³/dag (werkingsjaar 2016) ;

-

7.500 m³/jaar en 70 m³/dag (werkingsjaar 2017) ;

-

6.387,50 m³/jaar (vanaf werkingsjaar 2018).

Ondiepe grondwaterwinning (steenput) met een opgepompt debiet van maximaal 96 m³/dag en 15.000
m³/jaar (diepte 7 meter, Quartair dek, HCOV-code 0100)
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Sint-Dierikserf 1 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34038A0241/00N004 en 34038A0246/00Y003
Naam van de aanvrager of exploitant: Brouwerij Verhaeghe Vichte (Verhaeghe Karl)
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_2019030061) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
32.4. 2019/CBS/1725 - Onderzoek scheidingsmuren Project OMV_2019060497 – O/2019/69, voor
aanpassingswerken voorgevel + oprit, gelegen Gijzelbrechtegemstraat 20 8570 Anzegem kadastraal bekend: 2e afdeling, sectie A, nummer 0364X.
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag en het het onderzoek
scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom voor het omgevingsproject
Project OMV_2019060497 – O/2019/69 voor aanpassingswerken voorgevel + oprit, gelegen
Gijzelbrechtegemstraat 20 8570 Anzegem.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het college,
Algemeen directeur,
Sonja Nuyttens

Burgemeester - voorzitter,
Gino Devogelaere
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