eanzegem
een buiten-kans!
College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 12 juni 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 15u00.
1.1.

2019/CBS/1970 - Goedkeuring verslag zitting 29 mei 2019 en 5 juni 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei en 5 juni 2019 wordt
goedgekeurd.

Punt 2. Patrimonium
2.1.
2019/CBS/1959 - Verkoop deelgemeentehuis Kaster - aanstellen landmeter voor
herschatting
Het college besluit om het deelgemeentehuis Kaster opnieuw te laten schatten in het kader van de
heropstart van de procedure tot openbare verkoop.

Punt 3. Administratieve organisatie
3.1.

2019/CBS/2005 - Vraag raadslid i.v.m. waarschuwing toepassing deontologische code

Het college neemt kennis van het schrijven van 27 mei 2019 vanwege een raadslid.

Punt 4. Handhaving
4.1.

2019/CBS/2027 - Party on tour

Het college weigert een aanvraag van een inname openbaar domein.

Punt 5. Erediensten
5.1.

2019/CBS/2028 - Kerkfabriek Sint-STefanus en Theodoricus Vichte - kennisname notulen

Het college neemt kennis van de notulen van de kerkraad Sint-Stefanus georganiseerd op 29 mei 2019.

Punt 6. Financiën
6.1.

2019/CBS/1777 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt ,als budgetbeheerder, de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen
goed.
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6.2.
2019/CBS/1859 - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren - kohier gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen.
Er wordt een belasting op leegstaande woningen en gebouwen geheven dewelke 12 maanden of een
veelvoud daarvan opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister.
6.3.

2019/CBS/1913 - Toepassing wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten

Het college beslist deel te nemen aan de raamovereenkomst 'Verzekeringen' van aankoopcentrale
FarysrTMVW. Er wordt een verkennend gesprek met de dienstverlener aangevraagd.
6.4.

2019/CBS/1932 - Omslagkosten brandweer

Het college beslist een brief te richten aan de provinciegouverneur teneinde de modaliteiten en de
gevolgen voor/van een onderhoud op het kabinet laatstgenoemde te bepalen.
6.5.
2019/CBS/2037 - Vernieuwen banden vrachtwagen lveco Trakker (voorband en
achterbanden)
Het college besluit om de banden (voorband en achterbanden) van de vrachtwagen lveco te vervangen
ingevolge slijtage.

Punt 7. Energie en nutsleidingen
7.1.
2019/CBS/1975 - Definitief afkoppelen van bestaande hoogspanningscabine en plaatsen
nieuwe elektriciteitsaansluiting gemeentelijke loods 'De Arena' - goedkeuring offertes Fluvius
Het college keurt de offertes voor het definitief afkoppelen van de bestaande hoogspanningscabine en
voor het plaatsen van een nieuwe elektriciteitsaansluiting voor de gemeentelijke loods 'De Arena' goed.

Punt 8. Sport
8.1.

2019/CBS/1992 - Ondertekening overeenkomst start Belgisch Kampioenschap 2020

De start van het Belgische Kampioenschap 2020 zal in Halle plaatsvinden. De overeenkomst wordt
hiervoor ondertekend op dinsdag 16 juli om 1 Bu in de raadszaal van het gemeentehuis.

Punt 9. Protocol en plechtigheden
9.1.

2019/CBS/1986 - Gouden huwelijksjubileum

Het college organiseert een plechtige ontvangst op het gemeentehuis ter gelegenheid van het gouden
jubileum van een echtpaar en dit op 21 juni 2019 om 17u.

Punt 10. Administratieve organisatie
10.1.

2019/CBS/1915 - Oprichten AGB (autonoom gemeentebedrijf)

Het college beslist principieel te onderzoeken of de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)
financiële en efficiëntievoordelen kan opleveren voor de gemeentelijke organisatie.
10.2.

2019/CBS/1950 - Deelname kennisplatform

Er wordt toelating gegeven aan twee leden van het college om deel te nemen aan het 1 Bde
Kennisplatform 'Toekomst Parochiekerken'.
·
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10.3.

2019/CBS/1964 -Voorbereidend traject Escolys - traject dienstverlening

het college beslist een inspiratiesessie, gevolgd door een workshop bepalen scope, te organiseren ism
Leiedal rond de dienstverlening in het NAC Escolys.

Punt 11. Personeel
11.1.
2019/CBS/1779 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer (4 juni 2019)
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 4 juni 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
11.2.

2019/CBS/1895 - Dienstvrijstelling Halle-Ingooigem in 2020 voor de recyclageparkwachters

Het college beslist om de dienstvrijstelling ikv ommgegangsfeesten voor de recyclageparkwachters in
2020 vast te leggen op de brugdag voor Kerstmis, nl. 24 december 2020.
11.3 .. 2019/CBS/1935 - Re-integratietraject en ontslag wegens medische overmacht bediende
BKO
Het college neemt kennis van de beslissing van ldewe om een personeelslid in kader van een reintegratietraject definitief ongeschikt te bevinden. Hieruit volgt het ontslag wegens medische overmacht.
11.4.

2019/CBS/1948 - In-house opleiding AGB en BTW

Het college beslist een in-house opleiding rond AGB en BTW te organiseren.
11.5.

2019/CBS/1952 -Vacantverklaring projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur

Het college beslist de tijdelijke voltijdse functie van projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur (Al-3
of B4-5) vacant te verklaren voor een contract bepaalde duur.

11.6.
2019/CBS/1953 - Stopzetting selectieprocedure projectmanager Gemeentelijke
Infrastructuur
Het college zet de selectieprocedure voor de functie van projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur
(A 1-3 of B4-5) stop wegens het niet slagen van de kandidaat.
11.7.

2019/CBS/1965 - Selectieprocedure halftijdse bediende BKO

Het college legt de selectieprocedure vast voor de twee halftijdse functies als bediende BKO vacant voor
de duur van 12 maanden.
11.8.

2019/CBS/1973 - Aanvraag stageplaats cluster Omgeving

Via e-mail kreeg het clusterhoofd Omgeving een aanvraag tot stage als administratief medewerker door
een student uit het volwassenenonderwijs VDAB (i.s.m. met CREO Kortrijk).
11.9.

2019/CBS/2010 - Agenda syndicaal overleg 24 juni 2019

Het college neemt kennis van de agenda van het syndicaal overleg van 24 juni 2019.
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11.10. 2019/CBS/2023 - Aanstelling vrijwilligers - begeleiding Sportdorp 22 juni 2019
Naar jaarlijkse gewoonte worden vrijwilligers aangesteld ter ondersteuning en voor begeleiding van het
sportdorp tijdens de loopwedstrijd 'Dwars door Anzegem' op zaterdag 22 juni 2019.
11.11. 2019/CBS/2039 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer (11 juni 2019)
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 11 juni 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
11.12. 2019/CBS/2102 -Vacantverklaring halftijds bediende BKO
Het contract van een bediende BKO werd stopgezet wegens medische overmacht. Deze functie dient
opnieuw ingevuld te worden waardoor het college deze vacant verklaart.

Punt 12. Onderwijs
12.1.
2019/CBS/1800 - Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld
leerlingenvervoer 2019-2020 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen ondernemers
Het college beslist de plaatsingsprocedure voor de opdracht met nr. 2019/173 'Operationele leasing van
bussen voor bijzonder geregeld leerlingenvervoer 2019-2020' te starten en duidt de uit te nodigen
ondernemers aan om een offerte in te dienen voor de vastgelegde limietdatum.
12.2.

2019/CBS/1917 - Octopusgemeenten - subsidiemogelijkheden schoolomgevingen

Het college beslist een subsidiedossier in te dienen via het Octopusplan voor het plaatsen van een
Octopusprofiel.
12.3. 2019/CBS/1954 - Leveren van schoolmaaltijden voor gemeentescholen schooljaar 20192020 - Goedkeuring gunning
De opdracht met nr. 2019/172 'Leveren van schoolmaaltijden voor gemeentescholen schooljaar 20192020' wordt gegund aan de ondernemer met de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, tegen de nagerekende eenheidsprijzen excl. 6% btw opgegeven
in de offerte.
12.4.

2019/CBS/1974 - Junior techniekacademie - diploma uitreiking najaar 2019

Het college beslist een diploma uitreiking te organiseren voor de junior techniekacademie.

Punt 13. Burgerlijke stand en Burgerzaken ·
13.1.

2019/CBS/1923 -Toekennen huisnummers bedrijfsverzamelgebouw in de Beukenhofstraat.

Het college kent de huisnummers 99 A en B en 97 A, B, C en D toe aan de op te richten gebouwen op
een achterliggend terrein in de Beukenhofstraat.
13.2.

2019/CBS/1951 - Ten laste neming kosten beëdigd tolk

Het college neemt de kosten op zich voor het aanstellen van een beëdigd tolk, dit in het kader van het
onderzoek schijnhuwelijk.
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Punt 14. Lokale economie
14.1.

2019/CBS/1955 - Markt Vichte- opzeg vaste standplaats

Het college aanvaardt de opzeg van het abonnement voor de vaste standplaats met koopwaar 'snoep en
voorverpakte koeken' met ingang van 1 juli 2019 op de vrijdagvoormiddagmarkt te Vichte en beslist
de vrijgekomen standplaats vacant te verklaren.
14.2.

2019/CBS/1989 - Fietsen Boerenlandschapsroute

Via een fietstocht op 19 september a.s. wenst het nieuwe bestuur de Boerenlandschapsroute te
verkennen.
14.3.
2019/CBS/2013 -Afstemming van de dienstverlening van de West-Vlaamse lokale besturen
op ondernemers verder te optimaliseren - voorstel POM
Het college betuigt zijn interesse in een aanbod van POM om de afstemming van de dienstverlening van
de West-Vlaamse lokale besturen op ondernemers verder te optimaliseren.

Punt 15. Mobiliteit en verkeersveiligheid
15.1.
2019/CBS/1987 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag 7 juli 2019 n.a.v. Oldtimerrondrit
'Paul Lietaer Classic 6'
De aanvraag van de Automobielclub van Zwevegem vzw, p.a. Paul Lietaer, Kanaalstraat 91 te 8550
Zwevegem, voor het organiseren van huri oldtimerrondrit op zondag 7 juli 2019 met start en aankomst op
het kerkplein te Tiegem;
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;
15.2.
2019/CBS/1991 - Tijdelijk verkeersreglement-zaterdag 22 juni 2019 - Sportevent 'Dwars
Door Anzegem'
Op zaterdag 22 juni 2019 wordt een loopwedstrijd 'Dwars Door Anzegem' ingericht door de gemeentelijke
sportraad;
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;
15.3.
2019/CBS/1993 -Toelating en tijdelijk verkeersreglement- zaterdag 22 juni 2019 Lindeplein - KLJ-café
Op zaterdag 22 juni 2019 organiseert KLJ Ingooigem, p.a. Wouter Vercruyssen, Elstweg 37 te 8570
Anzegem, op het Lindeplein een KLJ-café.
Naar aanleiding van deze organisatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de
veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer.
15.4.
2019/CBS/1994 - Tijdelijk verkeersreglement- zaterdag 15 juni 2019 - Engelhoek/Klijtstraat
- schoolfeest
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseert de VBS De Ranke, p.a. Tine Temmerman, Kerkdreef 4 te 8570
Anzegem, hun jaarlijks schoolfeest op de Engelhoek;
Naar aanleiding van deze organisatie zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de
veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer;
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15.5.
2019/CBS/1995 -Tijdelijk verkeersreglement - zondag 23 juni 2019 n.a.v. schoolfeest VBS
Heirweg
De aanvraag van de Ouderraad VBS Heirweg, voor het organiseren van hun schoolfeest op zondag 23
juni 2ûî 9 op het openbaar domein rond de kerk alsook ûp een deel van de parkinq achter de school;
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;
15.6.
2019/CBS/2001 -Tijdelijk verkeersreglement- Ommegang Vichte, Ploezerock en
Dorpsfeest 900 jaar Vichte op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019
Er is de jaarlijkse Ommegang in Vichte rond de eerste zondag van juli. Tijdens de Ommegang in Vichte
organiseert 'Vichte on the Rocks', p.a. Henk Vandenbogaerde, Otegemstraat 4 te 8570 Anzegem op
zaterdag 6 juli 2019 voor de 20ste maal hun festival 'Ploezerock' op het Kasteelplein.
Er wordt dit jaar ook een dorpsfeest georganiseerd naar aanleiding van 900 jaar Vichte. Er wordt hierbij
o.a. een kinderrommelmarkt (Gezinsbond Vichte) en een feestelijke stoet georganiseerd in dit weekend.
Naar aanleiding van de inwilliging van deze vraag zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het
oog op de veiligheid van de weggebruikers en met hel oog op een vlot verloop van het verkeer.
15.7.
2019/CBS/2038 - Tijdelijk verkeersreglement - zondag 16 juni 2019 n.a.v. herdenking
Lancaster
Door de organisatie van activiteiten in de Weedries (herdenking Lancaster), Herdenkingsheuvel
(herdenking P-51 Mustang) en afsluitende receptie in zaal Ansold 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 16. Woonbeleid
16.1.
2019/CBS/1900 - lnfomoment i.s.m. de Gezinsbond en RenovatieCoach i.v.m. collectieve
renovaties en burenpremie
Het college neemt kennis van de vraag vanuit de intercommunale Leiedal tot de organisatie van een infoavond in samenwerking met de Gezinsbond en de Renovatiecoach om collectieve
renovaties/burenpremies te stimuleren.
16.2.

2019/CBS/1914 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34002 75

Het college beslist om de woning gelegen Statieplein 20, 8570 Anzegem te schrappen uit het
gemeentelijk leegstandsregister aangezien het gesloopt is.
16.3.

2019/CBS/1956 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34038 28

Het college beslist om de woning gelegen Peter Benoitstraat 18, 8570 Anzegem te schrappen uit het
gemeentelijk leegstandsregister aangezien de woning op heden gesloopt is.
16.4.

2019/CBS/1957 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34038 34

Het college beslist om de woning gelegen Waregemstraat 2, 8570 Anzegem te schrappen uit het
gemeentelijk leegstandsregister aangezien de woning op heden gesloopt is.
16.5.

2019/CBS/1961 - Schrapping leegstandsregister - dossier 34018 15
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Het college beslist om de woning gelegen Heirbaan 62, 8570 Anzegem te schrappen uit het gemeentelijk
leegstandsregister aangezien de woning op heden 6 opeenvolgende maanden opnieuw bewoond is.

Punt 17. Energie en nutsleidingen
17.1. 2019/CBS/1996 - Vraag aanpassing retributie voor elektriciteitsverbruik kip aan't spitkraam op zondag
Het college neemt kennis van de vraag tot aanpassing van het retributiebedrag voor het kip aan 't spitkraam voor het gebruik van de vaste elektriciteitskast aan De Vierschaar op zondag van een driefasige
naar een rnonofasiqe aansluiting conform het retributiereglement.
·

Punt 18. Omgeving
18.1. 2019/CBS/1904 -Teruggave tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
193/2010
Het college beslist dat de tweede helft van de groenwaarborg gesteld in het stedenbouwkundig dossier
met nummer 193/2010 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.
18.2. 2019/CBS/1927 - splitsing eigendom gelegen Kerkstraat 86 te 8570 Anzegem -1e afdeling,
sectie C nr 163N
Het college heeft geen opmerkingen op het schriftelijk verzoek van splitsing van een eigendom gelegen
Kerkstraat 86 te 8570 Anzegem.
18.3.
2019/CBS/1942 -Teruggave eerste helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
039/2017
Het college beslist om de eerste helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig dossier met
nummer 039/207 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan de opgelegde
verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan.

Punt 19. Omgevingsdossiers
19.1.
2019/CBS/1898 - Adviesvragen project OMV_2019070736 - 0/2019/86 voor beperkt vellen
van boom (Linde), gelegen Grote Leiestraat 86 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste afdeling,
sectie B, nummer 0083B .
Het college neemt kennis van het omgevingsproject Project OMV_2019070736- 0/2019/86 Timothy
Vervaeke, Desselgemseweg 113 8790 Waregem voor beperkt vellen van boom (Linde), gelegen Grote
Leiestraat 86 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 ste afdeling, sectie B, nummer 00838 .
19.2.
2019/CBS/1921 - Beslissing project OMV_2019025409 - 0/2019/36, voor Afbraak bestaande
woning en bouwen van een eengezinswoning met garage, gelegen Materzeelstraat 13 8570
Anzegem - kadastraal bekend:3e afdeling, sectie B, nummer 0023B.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019025409 - 0/2019/36, Guido Ottevaere- Marie Therese Eggermont voor afbraak
bestaande woning en bouwen van een eengezinswoning met garage, gelegen Materzeelstraat 13
8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019025409
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Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Afbraak bestaande woning en bouwen van een eengezinswoning met garage
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Materzeelstraat 13 8570 Anzegem kadastraal bekend: 3401880023/00BCCC
Naam van de aanvrager of exploitant: Guido Ottevaere - Marie Therese Eggermont
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/omvPubl iek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
.
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold I11-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevirigsloket.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_2019025409
- 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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19.3. 2019/CBS/1922 - Beslissing project OMV_2019042659 - 0/2019/55, voor verbouwen en
uitbreiden woning na slopen schuur, gelegen Rijkestraat 5 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e
afdeling, sectie A, nummer 0066K .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV_2019042659 0/2019/55, Wim Vantomme- Sofie Vacquier voor verbouwen en uitbreiden woning na slopen
schuur, gelegen Rijkestraat 5 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019042659
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen en uitbreiden woning na slopen schuur
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Rijkestraat 5 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002A0066/00K000
.
Naam van de aanvrager of exploitant: Wim Vantomme-Sofie Vacquier
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 lll-Iaan 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_2019042659
- 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
inqescande bewijs van betaling voeq 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 20. Sociale huisvesting
20.1.

2019/CBS/2007 - Opening residentie Drieweg - 29 juni 2019

Het college neemt kennis van de uitnodiging tot de opening van Residentie Drieweg op 29 juni 2019 en
kent een financiële steun toe.

Punt 21. Groenonderhoud- en parken
21.1. 2019/CBS/1925 - Maaien van grote grasoppervlaktes 2019 - Goedkeuring vorderingsstaat 2
(april 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 2 (april 2019) voor opdracht "Maaien van grote grasoppervlaktes
2019" goed.
21.2. 2019/CBS/1928 - Maaien van kleine grasoppervlaktes wijk 't Schaliënhof 2019 Goedkeuring vorderingsstaat 2 (april 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 2 (april 2019) voor opdracht "Maaien van kleine grasoppervlaktes in
wijk 't Schaliënhof 2019" goed.

Punt 22. Patrimonium
22.1. 2019/CBS/1909 - Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte - schuldvordering periode
01 /01 /2019-31 /03/2019
Het college keurt de schuldvordering (factuur VED/19/0104) voor de prestaties geleverd in de
periode 01 /01 /2019-31 /03/2019 in het kader van het project 'Opmaak beheersplan Oude Kerk Vichte'
goed.
22.2. 2019/CBS/1911 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - ruwbouw en afwerking
- Goedkeuring vorderingsstaat 11 (maart 2019)
Het college keurt vorderingsstaat 11 (maart 2019) voor ruwbouw en afwerking goed voor het bouwen van
de brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem.
22.3. 2019/CBS/1924 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - ruwbouw en afwerking
- Goedkeuring vorderingsstaat 12 (april 2019)
Het college keurt vorderingsstaat 12 (april 2019) voor ruwbouw en afwerking goed voor het bouwen van
de brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem.
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22.4.
2019/CBS/1931 - Bouwen van een brandweerkazerne - goedkeuring offerte De Watergroep
voor aansluiting water
Het college keurt de offerte van De Watergroep voor de aansluiting van het water van de
brandweerkazerne goed.

Punt 23. Erediensten
23.1.

2019/CBS/2006 - Kerkraad Sint-Petrus - kennisname notulen 24 april 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst kerkraad Sint-Petrus d.d. 24 april 2019.

Punt 24. Financiën
24.1.

2019/CBS/1999 - Buurtfeest Zwevegemstraat - 21 juli 2019

Het college beslist het buurtfeest op 21 juli in de Zwevegemstraat een financieel steuntje te geven.
24.2.

2019/CBS/2003 - Buurtfeest Oosthoek - 6 juli 2019

Het college ondersteunt een buurtfeest op de Oosthoek dat doorgaat op 6 juli 2019.
24.3.

2019/CBS/2029 - Buurtfeest Sterhoek - 6 september 2019

Het college ondersteunt een buurtfeest op de Sterhoek dat doorgaat op 6 september 2019.
24.4.

2019/CBS/2035 -Wegrally Vichte Classic en Kapellekestocht VTT -15 juni 2019

Het college verleent logistieke ondersteuning tgv een wegrally Vichte Classic en Kapellekestocht VTT op
15 juni 2019.

Punt 25. Bibliotheek
25.1.

2019/CBS/1939 - Aanstelling vrijwilligers BIB - bibkampen zomervakantie 2019

Aanstellen van de vrijwilligers voor de begeleiding van de bibkampen voor kinderen van het derde en
vierde leerjaar en vijfde en zesde leerjaar tijdens de zomervakantie.

Punt 26. Administratieve organisatie
26.1.

2019/CBS/1780 - Inzagerecht gevraagd door CD&V-Eendracht.

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

Punt 27. Personeel
27 .1.
2019/CBS/2014 - Aanstelling vrijwilligers - Monitoren speelpleinwerking en/of
jeugdactiviteiten Buddy zomerwerking 2019
De Jeugddienst organiseert jaarlijks tijdens de schoolvakanties en op sommige woensdagnamiddagen de
meest uiteenlopende jeugdactiviteiten voor kleuters en lager schoolgaande kinderen uit Anzegem.
Hiervoor wordt er beroep gedaan op monitoren die als vrijwilliger worden aangesteld.

Punt 28. Burgerlijke stand en Burgerzaken
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28.1.

2019/CBS/1960 - Splitsing en huisnummering woning Beukenhofstraat 32

Splitsing woning Beukenhofstraat 32 in 2 aparte huisnummers.

Punt 29. Communicatie & inspraak
29.1.

2019/CBS/1778 - Persberichten

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

2019/CBS/1983 - Schrappen rode brievenbussen

Het college nam op 27 februari kennis van de brief van Bpost van 7 februari 2019 aangaande de
aanpassing van het netwerk van rode brievenbussen. Na overleg met Bpost werd er beslist om de
brievenbussen aan de Pareelstraat en Tiegem berg te schrappen. Dit op basis van het gemiddelde
dagvolume.

Punt 30. Lokale economie
30.1.
2019/CBS/1985 - Samenstelling Raad voor Economische Dynamiek en verslag eerste
bijeenkomst
Het college neemt kennis van het verslag van de Raad voor Economische Dynamiek van maandag 27
mei 2019 waarin ook de nieuwe samenstelling van de raad wordt vastgelegd.
30.2.

2019/CBS/2004 - Kinderrommelmarkt - 6 juli 2019

Het college geeft toelating aan Gezinsbond Vichte voor het inrichten van een (kinder-)rommelmarkt op
zaterdag 6 juli 2019 in de Vichteplaats.
30.3.

2019/CBS/2074 - Pixies Pop Up bar

Het college geeft toelating aan een vereniging om een pop-up bar te organiseren vrijdag 14 juni 2019 in
het deelgemeentehuis Kaster en aanpalend OC Groeninge en legt voorwaarden op,

Punt 31. Omgeving
31.1.

2019/CBS/1792 - Goedkeuren subsidies buitengebruikstellen stookolietanks

Goedkeuren van subsidies voor het buiten gebruik stellen van een stookolietank voor een totaalbedrag
van 525 euro.

Punt 32. Energie en nutsleidingen
32.1.
2019/CBS/1910 - Fluvius Leie-Schelde - uitvoeren van werken op openbaar domein Stientjesstraat (dossiernummer 329872-20262784)
Het college verleent toelating voor het uitvoeren van de werken op openbaar domein, aangevraagd door
Fluvius Leie-Schelde, onder de gebruikelijke voorwaarden.

Punt 33. Openbare werken
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33.1.
2019/CBS/1977 - Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 - MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW
- motortreffen
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW - motortreffen
op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019
33.2.

2019/CBS/1979 - Zaterdag 29 juni 2019 - Streekbierenavond Scouts Tiegem-wandeltocht

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Streekbierenavond Scouts Tiegem - wandeltocht op
zaterdag 29 juni 2019
33.3.
2019/CBS/1980 - Zaterdag 13 juli 2019 - 3e James Vanlandschoot Classic, cyclo voor
wielertoeristen
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag 3e James Vanlandschoot Classic, cyclo voor
wielertoeristen op zaterdag 13 juli 2019
33.4.

2019/CBS/1982 - Zondag 30 juni 2019 - 9600 Klassiek Toer- oldtimerrit

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag 9600 Klassiek Toer- oldtimerrit op zondag 30 juni
2019
33.5.
2019/CBS/1984 - Zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019 - Mountainbike & cyclo Ganzenhof
Krieretocht - Mountinbikeclub Krierecrossers
·
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Mountainbike & cyclo Ganzenhof Krieretocht Mountinbikeclub Krierecrossers op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019
33.6.

2019/CBS/1988 - Zondag 7 juli 2019 - Memorial Philippe Vandendorpe - fietsrally

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Memorial Philippe Vandendorpe - fietsrally op
zondag 7 juli 2019
33.7.
2019/CBS/1997 - Zaterdag 15 juni 2019 - Kapellekestocht mountainbike -WTC Wiel in Wiel
Vichte
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Kapellekestocht mountainbike - WfC Wiel in Wiel
Vichte op zaterdag 15 juni 2019
33.8.

2019/CBS/2002 - Publiciteit langs gemeentewegen - zaterdag 6 juli 2019 - Ploezerock

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag voor publiciteit langs gemeentewegen - Ploezerock
op zaterdag 6 juli 2019

Punt 34. Erediensten
34.1.

2019/CBS/1938 - Kennisgeving - Jaarrekening 2017 - Kerkfabrieken Anzegem

Het college neemt kennis van de cijfers uit de jaarrekeningen van de 7 kerkfabrieken.

Punt 35. Feestelijkheden
35.1.

2019/CBS/1976 - Ommegang Ingooigem - opstellingsplan 2019

Er wordt op het Kerkplein Ingooigem ter gelegenheid van Ommegang Ingooigem d.d. vrijdag 21 juni tot
woensdag 26 juni 2019 (verkeersvrij van donderdag 20 juni tot donderdag 27 juni 2019) een kermis
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georganiseerd. Dit jaar nemen enkel de uitbaters van het visspel en het lunpark deel aan de kermis
Ommegang Ingooigem.

Punt 36. Administratieve organisatie
36.1.

2019/CBS/1882 - Frankeermachine - stopzetting abonnement

Het college beslist het abonnement op de frankeermachine stop te zetten.
36.2.

2019/CBS/1962 -Verslag commissie Financiën en Algemene Zaken - 3 juni 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de commissie Financiën en Algemene Zaken dd 3 juni
2019.
36.3.

2019/CBS/1990 -Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
verslag RVB lmog van 16 april 2016

Punt 37. Personeel
37.1.

2019/CBS/1775 - Sociale Maribel - herziening 2016-2017

Er wordt een rechtzetting aangevraagd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in kader van de Sociale
Maribel voor de jaren 2016-2017.

Punt 38. Onderwijs
38.1.

2019/CBS/1899 - Kennisname verslag schoolraad 27 mei 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de schoolraad van 27 mei 2019.
38.2.

2019/CBS/2025 - Proclamatie gemeenteschool Vichte

Het college neemt kennis van de proclamatie van de gemeenteschool Vichte op 27 juni 2019.

Punt 39. Omgeving
39.1.

2019/CBS/1828 - Hinder Vlarem-inrichting klasse 3 (spuitcabine Bosstraat 31)

Stand van zaken klacht hinder Vlarem-inrichting klasse 3
39.2.

2019/CBS/1885 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de Algemeen Directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag om een kopie te verkrijgen van een vergunning in het kader van openbaarheid van bestuur.
39.3.

2019/CBS/1888 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de Algemeen Directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag van een burger om inzage te krijgen in alle adviezen van een omgevingsproject en dit in het kader
van openbaarheid van bestuur.
39.4.

2019/CBS/1940 - Kennisname machtiging rooien boom omwille van acuut gevaar
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Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de burgemeester d.d. 29 mei 2019
voor het rooien van een dode Sorbus ter hoogte van de Schellebellestraat 9 - 8570 Anzegem, kadastraal
gekend 3° afdeling, sectie C, nr. 721 D. De boom zal vervangen worden door een Acer campestre 'Eko
Effen'.
39.5.

2019/CBS/1941 - Kennisname machtiging rooien bomen omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de burgemeester d.d. 29 mei 2019
voor van drie dode Sorbussen of lijsterbessen ter hoogte van de Steenbruggestraat huisnummer 25 en
20 en tussen huisnummer 2A en 2 8570 Anzegem kadastraal gekend 1 ° afdeling, sectie A, nr. 652V 579B en 560A.
Vanuit de zorgplicht worden deze bomen in het volgend plantseizoen vervangen door drie Carpinussen
betulus 'Frans Fontaine'.

Punt 40. Omgevingsdossiers
40.1. 2019/CBS/1881 - Openbaar onderzoek project OMV_2019061167 - 0/2019/70 voor
verbouwen van een woning en inrichten Kinepraktijk, gelegen Bevrijdingslaan 6 8570 Anzegem kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie E, nummer 0292D.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019061167 - 0/2019/70 Sven Devriese Evy De Meester, Bevrijdingslaan 6 8570
Anzegem voor verbouwen van een woning en inrichten Kinepraktijk, gelegen Bevrijdingslaan 6 8570
Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019061167
Periode openbaar onderzoek: 11 juni 2019 tot en met 10 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen,
kort samengevat: Verbouwen van een Woning en Inrichten Kinepraktijk en
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Bevrijdingslaan 6 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002E0292/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Sven Devriese- Evy De Meester
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
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omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019061167) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
40.2. 2019/CBS/189S - Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek project OMV_20190S3943 0/2019/73, Bosstraat 18 8570 Anzegem voor overkappen binnenkoer met plat dak met lichtstraat,
gelegen Bosstraat 18 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Sde afdeling, sectie B, nummer 0080E 4.
Het college neemt kennis van de verklaring niet rechtsgeldig van de omgevingsaanvraag Project
OMV_2019063943 - 0/2019/73 conform artikel 21 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
40.3.
2019/CBS/1920 - Openbaar onderzoek project OMV_20190S4871 - O/2019n9 voor
oprichten van een tuinpaviljoen, gelegen Kerkdreef 28A 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Se
afdeling, sectie B, nummer 0275R 1
Het collegè neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019064871 - 0/2019/79 Thomas Jacques Leplat, Kerkdreef 28A 8570 Anzegem voor
oprichten van een tuinpaviljoen, gelegen Kerkdreef 28A 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Oprichten van een tuinpaviljoen
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019064871
Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2019 tot en met 18 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Oprichten van een tuinpaviljoen
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Kerkdreef 28A 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3403880275/00R010
Naam van de aanvrager of exploitant: Thomas Jacques Leplat
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. om gevi ngsloket. be/omvPu bliek/?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_2019064871) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
40.4. 2019/CBS/1934 - Openbaar onderzoek project OMV_20190SS352 - O/2019ns voor bouwen
van een carport, gelegen Delfien Vanhautestraat 58 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Se
afdeling, sectie A, nummer 0501 L
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Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019066352 - 0/2019/76 Stephan Vervaeke, Delfien Vanhautestraat 58 8570 Anzegem voor
bouwen van een carport, gelegen Delfien Vanhautestraat 58 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Bouwen van een carport
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019066352
Periode openbaar onderzoek: 19 juni 2019 tot en met 18 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een carport
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Delfien Vanhautestraat 58 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34038A0501/00L000
Naam van de aanvrager of exploitant: Stephan Vervaeke
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_2019066352) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
40.5.
2019/CBS/1967 - Openbaar onderzoek project OMV_2019061390 - O/2019n1 voor het
uitbreiden en het aanpassen van de voorgevel, gelegen Roterijstraat 33 8570 Anzegem kadastraal bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie F, nummer 0448D.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019061390 - 0/2019/71 Lies Vancraeynest, Roterijstraat 33 8570 Anzegem voor het
uitbreiden en het aanpassen van de voorgevel, gelegen Roterijstraat 33 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: aanpassen en uitbreiden van de
voorgevel
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019061390
Periode openbaar onderzoek: 17 juni 2019 tot en met 16 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Aanpassen en uitbreiden voorgevel van de woning
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Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Roterijstraat 33 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002F0448/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Lies Vancraeynest
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_2019061390) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
40.6. 2019/CBS/1971 -Adviesvragen project OMV_2019061356 - 0/2019/72 voor het rooien van
17 bomen, gelegen Kruiskestraat 2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: ANZEGEM 1 AFD, sectie
D, nummer 0206 E en nummer 0209A.
Het college neemt kennis van het omgevingsproject Project OMV_2019061356..:.. 0/2019/72 voor het
rooien van 17 bomen, gelegen Kruiskestraat 2 8570 Anzegem.
40.7. 2019/CBS/1972 - kennisname omgevingsvergunning afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen Waregem voor het Project 2019016715-bouwen van loods+
exploitatie klasse 3
·
Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 29 mei 2019 door het college van
burgemeester en schepenen Waregem voor het Project 2019016715
Voorwerp van de aanvraag : stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting,
kort samengevat bouwen van loods + exploitatie klasse 3.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Brabantstraat 111 te 8790 Waregem, kadastraal
bekend: 3de afdeling, sectie F, perceel 1082C, 1082G, 1083/02B
Aanvrager : FLANDERS SURPLUS nv met als adres Leenstraat 9 te 9870 Zulte
Voor meer informatie: https://www.waregem.be/omgevingsvergunningen

Punt 41. Energie en nutsleidingen
41.1. 2019/CBS/1906 - Onderhoud/herstelling openbare verlichting in het kader van het
gelimiteerd mandaat
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Het college neemt kennis van de herstelling aan het openbaar verlichtingsnet die door Fluvius zal worden
uitgevoerd.

Punt 42. Personeel
42.1.
2019/CBS/1916 - Aanstelling waarnemend algemeen directeur in geval van afwezigheid van
de titularis tijdens de legislatuur 2019-2024.
Het College van burgemeester en schepenen beslist de aanstelling van een waarnemend algemeen
directeur in geval van afwezigheid van de titularis tijdens de legislatuur 2019-2024.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

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

r - voorzitter,
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