College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 29 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.
Verslagen

1.1.

2019/CBS/1702 - Goedkeuring verslag zitting 22 mei 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2019 wordt goedgekeurd.
B-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 2. Gemeenteraad
2.1.

2019/CBS/1788 - Tweede lezing gemeenteraad 11 juni 2019

De zitting wordt geschorst. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda voor de gemeenteraad van
11 juni 2019 vast.

Punt 3. Openbare werken
3.1.
2019/CBS/1845 - Herbestemming (opsplitsen) Sint-Theresiakerk (Heirweg) - Goedkeuring
vorderingsstaat 13 (januari 2019) en bijhorende factuur
Het college keurt de vorderingsstaat 13 (januari 2019) en bijhorende factuur van de aannemer goed.
3.2.
2019/CBS/1850 - Herbestemming (opsplitsen) Sint-Theresiakerk (Heirweg) - Goedkeuring
vorderingsstaat 14 (februari 2019) (nihilstaat) en vorderingsstaat 15 (maart 2019) en bijhorende
factuur voor vorderingsstaat 15
Het college keurt de vorderingsstaat 14 (februari 2019) (= nihilstaat), de vorderingsstaat 15 (maart
2019) en bijhorende factuur bij vorderingsstaat 15 (maart 2019) van de aannemer goed.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 4. Patrimonium
4.1.

2019/CBS/1790 - relighting sporthal Torrebos

Het college beslist de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed te keuren.
4.2.

2019/CBS/1810 - Heraanleg Waregemstraat - ondergronds brengen openbare verlichting

Het college beslist een offerte te vragen aan Fluvius voor het ondergronds brengen van het net in de
Waregemstraat.
4.3.

2019/CBS/1832 - Kerk Heirweg - goedkeuren pv van weigering van voorlopige oplevering
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De aannemer had gevraagd de datum van voorlopige oplevering vast te stellen op 23 mei. Er werd als
gevolg daarvan een rondgang gedaan op deze datum, waarbij alle opmerkingen genoteerd werden. Gelet
op het grote aantal opmerkingen en het belang van sommige opmerkingen, wordt beslist een procesverbaal van weigering van voorlopige oplevering op te maken.
4.4.

2019/CBS/1872 - aankoop grond gelegen langs Meuleberg

De gemeente wenst een stuk grond van ca 2000 m2 aan te kopen om de uitkijktoren te bouwen. Het
college beslist een schatter aan te stellen.

Punt 5. Financiën
5.1.

2019/CBS/1703 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen goed.
5.2.
2019/CBS/1853 - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
(2019/007)- kohierartikel 00006
Belastingplichtigen kunnen steeds bezwaar indienen tegen door de gemeente vastgestelde en
uitvoerbaar verklaarde belastingen. Het college van burgemeester en schepenen treedt hierbij op als
administratieve overheid en oordeelt of het bezwaar al dan niet gegrond is, in overeenstemming met het
reglement.
5.3.
2019/CBS/1855 - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
(2019/007) - kohierartikel 00007
Belastingplichtigen kunnen steeds bezwaar indienen tegen door de gemeente vastgestelde en
uitvoerbaar verklaarde belastingen. Het college van burgemeester en schepenen treedt hierbij op als
administratieve overheid en oordeelt of het bezwaar al dan niet gegrond is, in overeenstemming met het
reglement.
5.4.
2019/CBS/1856 - Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
(2019/007) - kohierartikel 00004
Belastingplichtigen kunnen steeds bezwaar indienen tegen door de gemeente vastgestelde en
uitvoerbaar verklaarde belastingen. Het college van burgemeester en schepenen treedt hierbij op als
administratieve overheid en oordeelt of het bezwaar al dan niet gegrond is, in overeenstemming met het
reglement.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 6. Jeugd
6.1.

2019/CBS/1801 - Leefweek Scouts Tiegem - Lokalen Scouts Oostdorp 17-19 te Tiegem

Het college beslist toelating te geven tot overnachting van 24 tot 30 juni 2019 door de Scouts in hun
lokaal aan Oostdorp 17-19, mits de nodige bemerkingen van HVZ Fluvia aangepakt worden.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 7. Personeel
7.1.

2019/CBS/1648 - Vacantverklaring voltijds omgevingsdeskundige

Het college beslist de tijdelijke, halftijdse functie van omgevingsdeskundige (B1-3), voor een contract
bepaalde duur tot 1 mei 2020, optie onbepaalde duur en de tijdelijke, halftijdse functie
omgevingsdeskundige voor een contract van 1 jaar, eventueel te verlengen vacant te verklaren. Beide
functies mogen ook gecombineerd worden in één voltijdse functie.
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7.2.
2019/CBS/1705 - 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 28 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
7.3.

2019/CBS/1747 - Agenda Syndicaal overleg (HOC/BOC) - 24 juni 2019

Het college neemt kennis van de agenda van het syndicaal overleg (HOC/BOC) van 24 juni 2019 om 9u
in de raadzaal.
7.4.

2019/CBS/1816 - Vacantverklaring voltijds ICT-deskundige (buiten formatie)

Het college verklaart de voltijds, contractuele functie van ICT-deskundige (B1-3) vacant voor een contract
bepaalde duur (1 jaar) met optie onbepaalde duur.
7.5.

2019/CBS/1871 - Ontslag administratief medewerker

Een administratief medewerker wenst zijn contract stop te zetten met directe ingang. Het college gaat
akkoord met stopzetting in onderling akkoord op 17 juni 2019.
7.6.

2019/CBS/1878 - Vacantverklaring twee halftijdse bediende BKO

Het college verklaart twee halftijdse functies als bediende BKO (D1-3) vacant voor de duur van 12
maanden. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 12 maanden.
7.7.

2019/CBS/1883 - 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. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt bepaald op 19
juni 2019.

Punt 8. Onderwijs
8.1.

2019/CBS/1360 - Octopusgemeente

Het college beslist zich opnieuw te engageren als Octopusgemeente.
8.2.

2019/CBS/1771 - Boomstammen voor scholen

Nadat alle Anzegemse basisscholen hiertoe de kans kregen, wordt aan de vrije basisscholen VichteIngooigem in het najaar 2019 gratis enkele boomstammen bezorgd voor het verfraaien van de
speelplaats.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 9. Communicatie & inspraak
9.1.

2019/CBS/1849 - Opmaak stratenplan

Het college beslist niet in te gaan op het voorstel van de firma Gentle om een nieuw stratenplan voor
Anzegem op te maken.

Punt 10. ICT en digitalisering
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10.1.

2019/CBS/1715 - Aankoop van een draadloos conferentiesysteem

Het college/vast bureau beslist een draadloos conferentiesysteem Shure aan te kopen binnen het ITraamcontract, perceel 11: audiovisuele oplossingen van stad Brugge.

Punt 11. Woonbeleid
11.1. 2019/CBS/1823 - Vrijstelling van heffing leegstaande woningen en gebouwen opgenomen
op datum van 21 maart 2018
Er wordt vrijstelling van leegstandsbelasting verleend door het college voor een aantal geïnventariseerde
leegstaande woningen.
11.2. 2019/CBS/1825 - Vrijstelling van heffing leegstaande woningen en gebouwen opgenomen
op datum van 26 maart 2013.
Er wordt vrijstelling van leegstandsbelasting verleend voor een aantal geïnventariseerde leegstaande
woningen.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 12. Omgeving
12.1.

2019/CBS/1799 - Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteit 22/06/2019

Het college keurt de aanvraag afwijking op de geluidsnormen bij een muziekactiviteit op 22/06/2019 –
KLJ-café - Ingooigem, goed.
12.2. 2019/CBS/1814 - Teruggave eerste en tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig
dossier 037/2017
Het college beslist om de eerste en tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig
dossier met nummer 037/2017 terug te geven. Er werd door de bouwheer verklaard dat hun
bouwplannen gewijzigd zijn en er geen nieuwe werkplaats zal gebouwd worden.
12.3. 2019/CBS/1819 - Openbaar onderzoek project OMV_2019054715 – O/2019/60 voor bouwen
van een carport en berging, gelegen Sint-Elooistraat 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste
afdeling, sectie F, nummer 0888L.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2019054715 – O/2019/60 - Cathie Vandecasteele voor bouwen van een carport en berging,
gelegen Sint-Elooistraat 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste afdeling, sectie F, nummer 0888L.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: bouwen van een carport en
berging
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019054715
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: bouwen van een carport en berging en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Sint-Elooistraat 2 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1ste afdeling, sectie F, nummer 0888L.
Naam van de aanvrager of exploitant: Cathie Vandecasteele
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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_2019054715) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
12.4.

2019/CBS/1838 - Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteit 13&14/09/2019

Het college keurt de aanvraag afwijking op de geluidsnormen bij een muziekactiviteit op 13&14/09/2019
voor Tiegem Rockt.
12.5. 2019/CBS/1873 - splitsing eigendom gelegen Blaarhoekstraat 31-33 te 8570 Anzegem – 2e
afdeling, sectie A nr 150/X – 150/V en 150/W
Het college heeft geen opmerkingen op het schriftelijk verzoek van splitsing van een eigendom gelegen in
de Blaarhoekstraat.

Punt 13. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
13.1. 2019/CBS/1451 - Aanvraag informatie perceel gelegen 1ste afdeling, sectie C, nummer 34
D2 - restperceel met een oppervlakte van 189 m².
Het college verstrekt de gevraagde informatie in verband met de openbare verkoop van het restperceel
kadastraal bekend: 1ste afdeling, sectie C, nummer 34 D2.
13.2.

2019/CBS/1830 - PRUP Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem

Het college neemt kennis van de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP
Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem (RUP_30000_213_00151_00001).
Eventuele opmerkingen over de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP
Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem wordt ten laatste op 7 juni 2019 schriftelijk uitgebracht aan de
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.

Punt 14. Omgevingsdossiers
14.1. 2019/CBS/1817 - Aktename omgevingsmelding - Project OMV_2019058693 – Bronbemaling
bij bouwwerken - Elstweg 21
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Aktename van volgende omgevingsmelding: Project OMV_2019058693 – O/2019/80 – Bronbemaling bij
bouwwerken - Elstweg 21, 8570 Anzegem
14.2. 2019/CBS/1818 - Aktename overdracht omgevingsvergunning - Project OMV_2019065991 melkveebedrijf - Stientjesstraat 70
AKtename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van
een ingedeelde inrichting of activiteit - Project OMV_2019065991 - melkveebedrijf - Stientjesstraat 70
14.3. 2019/CBS/1820 - Beslissing project OMV_2019009272 – O/2019/12, voor het verbouwen van
een woning en het herbouwen van een garage, gelegen Krekelheedstraat 21 8570 Anzegem kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie A, nummer 0295H.
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019009272
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen woning - herbouwen garage
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Krekelheedstraat 21 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34038A0295/00H000
Naam van de aanvrager of exploitant: Bart D'Haeveloose en Tania Dewaegenaere
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.
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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_2019009272
- 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.
14.4. 2019/CBS/1826 - Beslissing project OMV_2019016183 – O/2019/16, voor overwelving gracht
voor inrit loods, gelegen Broekstraat 11 8572 Anzegem - kadastraal bekend: Anzegem, 4e
afdeling, sectie A, nrs. 485K, 481K en 481G.
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019016183
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Overwelving gracht voor inrit loods
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Broekstraat 13 8572 Anzegem - kadastraal
bekend: 34019A0485/00K00034019A0481/00K00034019A0481/00G000
Naam van de aanvrager of exploitant: Katrijn Gijsel
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 .
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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_2019016183
- 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/1877 - Beslissing Project OMV_2018141761 – O/2019/9 Het plaatsen van een
private hoogspanningscabine en het exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf (klasse 3),
gelegen Beukenhofstraat 120 8570 Vichte (Anzegem) - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie A,
nrs. 0233H en 0228W.
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018141761
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde activiteit
of inrichting (IIOA), kort samengevat: het plaatsen van een private hoogspanningscabine en het
exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf en inbuizen gracht 5m
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Beukenhofstraat 120 8570 Vichte
(Anzegem) - kadastraal bekend:
34038A0591/00A00034038A0233/00H00034038A0591/00B00034038A0228/00W000
Naam van de aanvrager of exploitant: WFR - Karl Lanneau en Bertrand Julien Dewaele
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
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Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 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_2018141761
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.

Punt 15. Natuur en klimaat
15.1.

2019/CBS/1795 - Actielijsten burgemeestersconvenant 2030

Goedkeuring voorlopige actielijsten burgemeesterconvenant 2030 op vraag van Leiedal.
C-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 16. Begraafplaatsen
16.1.

2019/CBS/1805 - Aankoop concessie

Het college keurt de aankoop concessie op de begraafplaatsen goed.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 17. Erediensten
17.1. 2019/CBS/1864 - Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist en Sint-Eligius - kennisname verslag
kerkraad 9 mei 2019
Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad van 9 mei 2019.

Punt 18. Financiën
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18.1.

2019/CBS/1857 - Buurtfeest Ommegangstraat - 24 mei 2019

Het college beslist het buurtfeest dat op 24 mei 2019 georganiseerd werd in de Ommegangstraat te
ondersteunen.
18.2.

2019/CBS/1867 - Buurtfeest Neerbeekstraat - 29 juni 2019

Het college kent een toelage toe voor een buurtfeest in Kaster (Neerbeekstraat)
18.3.

2019/CBS/1870 - 8° editie Tiegem Rockt - kermis Tiegem - 13 en 14 september 2019

Het college biedt - naar analogie met voorgaande jaren - de nodige logistieke en financiële ondersteuning
aan bij de organisatie van Tiegem Rockt. Deze manifestatie vindt plaats op 13 en 14 september 2019.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 19. Jeugd
19.1.

2019/CBS/1803 - Verkeersvrije parking Torrebos/ Ansold

Zoals elk jaar is er tijdens de zomervakantie de speelpleinwerking in Anzegem en Vichte. Het college
beslist voor de periode van 1 juli t.e.m. 19 juli en van 19 augustus t.e.m. 30 augustus de parking aan de
Ansold gedeeltelijk verkeersvrij te maken.
19.2.

2019/CBS/1804 - Plaatsen skatetoestellen Anzegem - Vichte

Op vraag van de Jeugddienst beslist het college om de skatetoestellen die aangekocht werden op de
parking van de Ansold en de sporthal te plaatsen. Het college beslist hiertoe de laatste vijf
parkeerplaatsen (kant sporthal) vrij te houden om daar 1 à 2 skatetoestellen op te plaatsen. Voor site
Vichte zou dit gaan over de parkeerplaatsen die in het midden van het Ommersheimplein zijn gelegen.
Dit voor de maanden juli en augustus.

Punt 20. Sport
20.1.

2019/CBS/1834 - Sportdorp en dwars door Anzegem 2019

De Sportdienst en Sportraad organiseren naar jaarlijkse gewoonte een sportdorp en loopwedstrijd:
zaterdag 22 juni 2019.
Alles gaat door van 9u30 tot 13u30 in en rond de sporthal van Anzegem. De deelnemers kunnen er
terecht voor info, demonstraties en initiaties van sportclubs. Daarnaast is er de kidsrun voor kleuters en
lager en de prestatierun van 5km of 10km. Het college beslist de nodige verkeersmaatregelen te treffen
om de veiligheid te garanderen.

Punt 21. (Buitenschoolse) kinderopvang
21.1.
2019

2019/CBS/1876 - Extra uren stage in KC Kapoen - keuzestage 3e trimester schooljaar 2018-

Het college geeft toelating dat een stagiair ingezet wordt in KC De Kapoen van 3 tot 14 juni 2019.
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 22. Administratieve organisatie
22.1.

2019/CBS/1706 - 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.
22.2.

2019/CBS/1851 - 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 23. Personeel
23.1. 2019/CBS/1802 - Aanstellen vrijwilliger voor de begeleiding van sportkamp in de
zomervakantie 2019
De Sportdienst van Anzegem organiseert tijdens de maanden juli en augustus 2019 sportkampen. Voor
het begeleiden van groepen (kleuterkampen) samen met de lesgevers wordt een vrijwilliger aangesteld.
23.2.
2019

2019/CBS/1874 - Aanstelling verenigingswerker - logistiek medewerker receptie 16 juni

Voor een receptie op 16 juni 2019 wordt een verenigingswerker aangesteld (uitbreiding van activiteiten)
als logistiek medewerker gemeentelijke recepties.
23.3. 2019/CBS/1875 - Extra uren stage in BKO Anzegem KC Jojo - keuzestage 3e trimster
schooljaar 2018-2019
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 VBS Vichte
tijdens de keuzestage in de 3e trimester van het schooljaar 2018/2019.
Wegens te weinig stageuren in de plaatselijke basisschool dient de student nog 3,5u stage te lopen in KC
Jojo. Het college gaat in op deze vraag.
23.4.

2019/CBS/1894 - Kennisgeving ernstig ongeval vrijwilligster - gemachtigd opzichter

Het college neemt kennis van een ongeval overkomen aan een vrijwilliger.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 24. Communicatie & inspraak
24.1.

2019/CBS/1704 - Persberichten

Wekelijks worden persberichten verspreid.Het college keurt deze goed.
D-punt
Devogelaere Gino, Burgemeester - voorzitter

Punt 25. Handhaving
25.1.

2019/CBS/1869 - Jaarrapport GAS-inbreuken

Het college neemt kennis van het jaaroverzicht GAS-inbreuken die in 2018 in Anzegem werden
vastgesteld en die door de sanctionerend GAS-ambtenaren van stad Kortrijk behandeld werden.

Punt 26. Openbare werken
26.1.

2019/CBS/1744 - Zondag 2 juni 2019 - Fusierit 2019 Sportdienst Wortegem-Petegem

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Fusierit 2019 (sportdienst Wortegem-Petegem) op
zondag 2 juni 2019.
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26.2. 2019/CBS/1833 - Zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019 – Vichte Classic fietsrally – WTC
Vichte
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van WTC Vichte - Vichte Classic fietsrally op
zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019.
26.3.

2019/CBS/1835 - Dinsdag 25 juni 2019 – 15de Hooitocht – De Textieltrekkers

Het college neemt kennis van de aanvraag van de Textieltrekkers - 15de Hooitocht op dinsdag 25 juni
2019.
26.4. 2019/CBS/1836 - Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 23 juni 2019 – Anzegemse
Gapersfeesten
Het college neemt kennis van het plaatsen van publiciteit langs gemeentewegen voor de Anzegemse
Gapersfeesten op zaterdag 23 juni 2019.
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 27. Erediensten
27.1.

2019/CBS/1866 - Kerkfabriek Sint-Antonius - kennisname verslag kerkraad 3 mei 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de kerkraad Sint-Antonius d.d. 3 mei 2019.
Ducatteeuw Yannick, Tweede schepen

Punt 28. Jeugd
28.1.

2019/CBS/1865 - Herstelbemiddeling

Het college neemt kennis van de brief van vzw HCA Oost-Vlaanderen betreffende een dossier mbt
herstelbemiddeling schade aan gemeentelijke eigendom (spuiten graffiti).
Desmet Anja, Derde schepen

Punt 29. Administratieve organisatie
29.1.

2019/CBS/1844 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van verslag RVB Leiedal van 10 mei 2019
29.2.

2019/CBS/1891 - Acties Fluvia voor onbepaalde duur

Het ACOD licht het college in dat zij alle acties ondernomen door het personeel van de
hulpverleningszone Fluvia zullen dekken voor onbepaalde duur en dit tot er stappen genomen worden om
tot een werkbaar akkoord te komen.
29.3.

2019/CBS/1897 - Archiefdag dienst Omgeving- 22 oktober 2019

Het college neemt kennis dat op 22 oktober 2019 een archiefdag doorgaat voor de dienst Omgeving. De
dienst zal die dag gesloten zijn.

Punt 30. Onderwijs
30.1.

2019/CBS/1821 - ABOC -17 juni 2019

Het college neemt kennis van het ABOC dat doorgaat op 17 juni 2019.
Vandererven Christophe, Vierde schepen

Punt 31. Afval en recyclageparken
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31.1. 2019/CBS/1854 - Klacht van een omwonende over gebroken asbest bij een leegstaand
pand.
Het college neemt kennis van een klacht over gebroken asbestplaten in een leegstaand pand. De klager
wenst dat deze klacht anoniem behandeld wordt. Deze anonieme klacht werd overgemaakt aan de
milieucel van de PZ Mira.
Vaneeckhout Jeremie, Vijfde schepen

Punt 32. Omgeving
32.1.

2019/CBS/1768 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt
op de vraag om een kopie te verkrijgen van briefwisseling van een verkaveling gelegen aan de Klijtberg.
32.2.

2019/CBS/1770 - Openbaarheid van bestuur

Het college heeft kennis genomen van de beslissing van de algemeen directeur waarbij ingegaan wordt
op een vraag om een kopie te ontvangen van een inplantingplan van een verkaveling.
32.3.

2019/CBS/1793 - Kennisname kapmachtiging bomen in bosverband - Pontstraat 3

Het college neemt kennis van de machtiging voor het kappen van bomen in privé-bos te Pontstraat 3,
verleend door het Agentschap Natuur en Bos. De herbebossing is verplicht.
32.4.

2019/CBS/1847 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de Algemeen Directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag van LDR advocaten om een kopie te verkrijgen van een vergunning en dit in het kader van
openbaarheid van bestuur.

Punt 33. Omgevingsdossiers
33.1. 2019/CBS/1813 - Openbaar onderzoek project OMV_2019059052 – O/2019/66 voor bouwen
van een tuinhuis, gelegen Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling,
sectie A, nummer 0300T .
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019059052 – O/2019/66 Guy Caulier voor bouwen van een tuinhuis, gelegen
Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Bouwen van een tuinhuis
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019059052
Periode openbaar onderzoek: 5 juni 2019 tot en met 4 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een tuinhuis
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34038A0300/00T000
Naam van de aanvrager of exploitant: Guy Caulier
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen
Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
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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_2019059052) vóór het einde van het openbaar onderzoek
33.2. 2019/CBS/1842 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019064515 – O/2019/77, voor
Plaatsen van een pergola, gelegen Westdorp 16 8573 AnzegemWestdorp 16 8573 Anzegem kadastraal bekend, 5e afdeling, sectie A, nummer 0959P
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019064515 – O/2019/77 voor plaatsen van
een pergola, gelegen Westdorp 16 8573 Anzegem
33.3. 2019/CBS/1846 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019065379 – O/2019/78, voor
regularisatie van de garage en de veranda, gelegen Vossestraat 15 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3de afdeling, sectie C, nummer 199S.
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019065379 – O/2019/78 voor Regularisatie
van de garage en de veranda, gelegen Vossestraat 15 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling,
sectie C, nummer 199S.

Punt 34. Natuur en klimaat
34.1. 2019/CBS/1827 - Ontwerpversie natuurgezinszoektocht rond Tiegemberg - Op avontuur
met Blob
Kennisname eerste ontwerpversie natuurgezinszoektocht rond Tiegemberg (Op avontuur met Blob rond
de Tiegemberg in Anzegem).
Geen soort gekozen
Delrue Johan, Eerste schepen

Punt 35. Patrimonium
35.1.

2019/CBS/1762 - vervangen pylonen en verlichting voetbalveld Groene Duivels

Het college beslist principieel om de huidige verlichtingsinstallatie van het hoofdterrein van de Groene
Duivels te vernieuwen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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Namens het college,
Algemeen directeur,
Sonja Nuyttens

Burgemeester - voorzitter,
Gino Devogelaere
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