t~nzegem
een buiten-kans!
College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 19 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 16u00.
1.1.

2019/CBS/1781 - Goedkeuring verslag zitting 12 juni 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Gemeenteraad
2.1.

2019/CBS/2131 - Vraag raadslid - dode bomen Steenovenstraat

Een raadslid stelde een vraag op de vorige gemeenteraad met betrekking tot het verwijderen van dode
bomen op de verkaveling aan de Steenovenstraat. Het college keurde het antwoord goed.
2.2.

2019/CBS/2150 - Tweede lezing Gemeenteraad 9 juli 2019

De zitting wordt geschorst. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda voor de gemeenteraad
van 9 juli 2019 vast.

Punt 3. Groenonderhoud- en parken
3.1.

2019/CBS/2093 -Voorstellen Groendienst - goedkeuring

Het college neemt kennis van het plan van aanpak dat de Groendienst voorstelt, en keurt deze goed.

Punt 4. Patrimonium
4.1.

2019/CBS/2050 - Huurovereenkomst grond Reigemstraat (speelplein)

De gemeente wenst een stuk grond palend aan de Reigemstraat, en met een oppervlakte van 1575 m2,
te huren om dienst te doen als speelplein. Het stuk grond wordt verpacht door SHM Wonen Regio
Kortrijk, die er mee akkoord kan gaan dat de gemeente een overeenkomst afsluit met de pachter. Het
college keurt de huurovereenkomst goed.
4.2.
2019/CBS/2101 - Verkoop diverse gebouwen - aanstellen schatter- Goedkeuring
lastvoorwaarden en uit te nodigen ondernemers
Het college beslist een overheidsopdracht (nr. 2019/178) uit te schrijven voor het aanstellen van een
schatter voor het opmaken van een schattingsverslag in functie van verkoop van diverse gebouwen: De
raming, de plaatsingsprocedure (via aanvaarde factuur), de uit te nodigen ondernemers en de uiterste
termijn voor het indienen van een offerte worden goedgekeurd.
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4.3.

2019/CBS/2129 - Verkoop perceel grond verkaveling Borreberg - goedkeuren bod

Het college gaat akkoord met het hoogste bod dat gehaald werd via de elektronisch openbare procedure
(Biddit.be) voor de verkoop van het perceel grond op de verkaveling Borreberg.

Punt 5. Financiën
5.1.

2019/CBS/1782 - Invorderingen/bestelbonnen

Het college keurt ,als budgetbeheerder, de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen
goed.
5.2.

2019/CBS/2109 -Aanvraag gemeentelijke subsidies 2019 Bond Beter Leefmilieu

De Bond Beter Leefmilieu stelde een vraag tot gemeentelijke subsidie. Het college beslist hier niet op in
te gaan.

Punt 6. Cultuur
6.1.

2019/CBS/2153 - Opening Kunstzomer - zondag 14 juli 2019

Van 2 juni t.e.m. 22 september organiseert Toerisme Leiestreek in samenwerking met de vzw Ontdekking-s-rijzen het evenement "Kunstzomer 2019" en dit op verschillende plaatsen in de Leiestreek.
Tijdens dit project gaan 'Toerisme en Cultuur' in de Leiestreek samen hand in hand, om deze zomer
opnieuw duizenden bezoekers enkele kunstrijke weekends te bezorgen. Dit jaar is opnieuw Anzegem aan
de beurt. Het college wordt uitgenodigd op het evenement op zondag 14 juli 2019 om 1 0u in de Warande
van het Sint-Arnolduspark.

Punt 7. Toerisme
7.1.

2019/CBS/2105 - Goedkeuring tot deelname aan het Contrei live 2020 project van Leiedal

Het college verklaart zich akkoord om mee te stappen in het Contrei live project nav het 60-jarig bestaan
van Leiedal.

Punt 8. Sport
8.1.

2019/CBS/2122 - Stuurgroep zwembad - samenstelling

Het college neemt kennis van de vraag vanuit Deerlijk tot het oprichten van een werkbare stuurgroep om
exploitatie-knopen te kunnen doorhakken rond het zwembadverhaal. De werkgroep wordt samengesteld.

8.2.

2019/CBS/2186 - Uitvoeren werken voetbalterreinen Groene Duivels - Klijtberg

Het college geeft toelating aan voetbalclub Groene Duivels tot het uitvoeren van werken aan de
voetbalterreinen gelegen Bosuil (Klijtberg). Het betreft vervangen pylonen en verlichting.

Punt 9. Administratieve organisatie
9.1.

2019/CBS/1812 - Aankoop postregistratiesysteem

Het college gaat over tot de aankoop van een toepassing voor digitale verwerking van in- en uitgaande
post ten behoeve van de diensten.
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9.2.

2019/CBS/2071 • Vraag raadslid Recour ivm ontvangen verslagen schepencollege

Een antwoord wordt geformuleerd op de vraag van een raadslid om inzage te krijgen in de verslagen van
het college/vast bureau.
9.3.

2019/CBS/2073 - lnzagelokaal - telefoontoestel

Op vraag van een raadslid wordt een basisgsm (met abonnement) voorzien die ter beschikking wordt
gehouden van raadsleden die inzage nemen in het inzagelokaal.
9.4.

2019/CBS/2118 -Werkgroepen dienstverlening en ruimtelijke planning - Escolys

Het college legt de samenstelling vast van de werkgroepen dienstverlening en ruimtelijke ordening.
9.5.
2019/CBS/2121 -Vraag van raadslid Recour mbt de inhoud van de documenten
aangeboden documenten via Extranet
Het college stuurt een antwoord naar het raadslid dat vragen had rond Extranet en de daarop gedeeld
publicaties.

Punt 10. Personeel
10.1.
2019/CBS/1784 - 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 18 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
10.2.

2019/CBS/1936 -Aanstelling halftijds bediende BKO

Het college stelt een bediende BKO aan uit de werfreserve (halftijds).
10.3.

2019/CBS/2070 - Beëindiging arbeidsovereenkomst bediende BKO in onderling akkoord

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord op vraag van de werknemer.
10.4.

2019/CBS/2103 - In-house opleiding AGB en BTW- data

Het college organiseert een inhouse vorming inzake AGB en BTW op 26 augustus in de raadzaal
(namiddag).

Punt 11. Burgerlijke stand en Burgerzaken
11.1.

2019/CBS/1969 - Raadpleging bevolkingsregister voor interne doeleinden

Het college stelt interne doeleinden voor raadpleging bevolkingsregister vast.

Punt 12. Communicatie & inspraak
12.1.

2019/CBS/2095 - Kalender pirobakken

leder jaar wordt er een agenda voor de pirobakken opgemaakt. Iedereen die een pirobak organiseert
krijgt de kans om op de affiche te staan. Sommige café-uitbaters vragen echter om een beperking in te
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voeren tot één pirobak per café en de pirobakken die bv. verenigingen of scholen organiseren, niet meer
te vermelden.
12.2.

2019/CBS/2127 -Antwoord vragen van raadsleden: BIN

Een antwoord wordt geformuleerd op een vraag van raadsleden rond de oprichting van een
BuurtlnformatieNetwerk.

Punt 13. ICT en digitalisering
13.1.

2019/CBS/2099 - Mobiele telefonie-toewijzing mobiel toestel en/of data-abonnement

Het college wijst data-abonnementen toe en gaat over tot de aankoop van basis-gsmtoestellen voor
verschillende diensten.

Punt 14. Afval en recyclageparken
14.1.

2019/CBS/2054 - Vuilnisbakkenplan - eerste actieplan

Een vuilnisbakkenplannen voor de gemeente is in opmaak, een eerste actieplan wordt goedgekeurd.

Punt 15. Lokale economie
15.1.

2019/CBS/2090 - Uitzondering sluitingsuur Sint-Arnolduspark

Unizo Aktiv'o heeft op 4 september 2019 een overleg in de cafetaria van het Sint-Arnolduspark en vraagt
een uitzondering op het sluitingsuur.
15.2.

2019/CBS/2092 -Vraag ondersteuning door Unizo

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Unizo Aktiv'o om bijkomende financiële ondersteuning
te krijgen voor vormingsactiviteiten.

Punt 16. Mobiliteit en verkeersveiligheid
16.1.

2019/CBS/2062 - Tijdelijk verkeersreglement - zaterdag 6 juli 2019 - straatfeest Oosthoek

Het college neemt kennis van de aanvraag van een inwoner voor het organiseren van een straatfeest te
Oosthoek, Gijzelbrechtegem.
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.
16.2. · 2019/CBS/2068 -Tijdelijk verkeersreglement en gebruik speelveld - zaterdag 29 juni 2019
Gapersfeesten - rotonde Torrebos
Het college neemt kennis van de vraag van het Gaperscomité om het speelveld naast de rotonde te
gebruiken voor de organisatie van de Gapersfeesten.
Naar aanleiding van de inwilliging van deze aanvraag zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met
het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het verkeer.
16.3.
2019/CBS/2069 - Tijdelijk verkeersreglement-woensdag 26 juni 2019 -wielerwedstrijd
Halle-Ingooigem
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Op woensdag 26 juni a.s. wordt de wielerklassieker Halle - Ingooigem verreden;
Er is de vergunning tot het inrichten van een wielerwedstrijd OPS/WW/2019/0044 die de
verkeersmaatregelen treft op het parcours van de wedstrijd (doortocht en lokale ronden);
Naar aanleiding van deze vraag en de bijeenkomst van de veiligheidscel op 1 april 2019 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 17. Omgeving
17.1.
2019/CBS/1966 -Teruggave eerste helft groenwaarborg omgevingsvergunning 2018119900
- 171/2018
Het college beslist dat de eerste helft van de groenwaarborg van het omgevingsdossier met
projectnummer 2018119900 - 171/2018 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld
werd dat aan de opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan.

Punt 18. Omgevingsdossiers
18.1.
2019/CBS/1890 - Beslissing project OMV_2018158284 - 0/2018/227, voor bouwen van een
alleenstaande eengezinswoning met carport, gelegen Weggevoerdenlaan 57 8570 Anzegem kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie B, nummers 0025N en 0025E .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2018158284- 0/2018/227, Jaren Debruyne en Tatjana Van der Gucht voor bouwen van een
alleenstaande eengezinswoning met carport, gelegen Weggevoerdenlaan 57 8570 Anzegem kadastraal
bekend: 6de afdeling, sectie B, nummers 0025N en 0025E .
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018158284
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
bouwen van een alleenstaande eengezinswoning met carport
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Weggevoerdenlaan 57 8570 Anzegem kadastraal bekend: 3403880025/00N0003403880025/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant:Joren Debruyne en Tatjana Van der Gucht
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45_45. 91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
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Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold I11-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld. in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2018158284
- 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 (BE21091013 131203). 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.
18.2. 2019/CBS/2042 - Beslissing project OMV_2019033324- 0/2019/44, voor bouwen van een
houten bijgebouw, gelegen Opstalstraat 16 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Se afdeling, sectie
A, nummer 0315W 2
·
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019033324- 0/2019/44, Tony Roose voor Bouwen van een houten bijgebouw, gelegen
Opstalstraat 16 8570 Anzegem
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019033324
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een houten bijgebouw
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Opstalstraat 16 8570 Anzegem Anzegem kadastraal bekend: 34038A0315/00W002
Naam van de aanvrager of exploitant: Tony Roose
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
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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 11I-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_2019033324
- 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
18.3.
2019/CBS/2043 - Beslissing project OMV_2019032227 - 0/2019/45, voor verbouwen en
uitbreiden woning, gelegen Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem - kadastraal bekend:4e afdeling,
sectie A, nummer 0147L
Het college verleenUweigert een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019032227 - 0/2019/45, Christelle Claeys voor verbouwen en uitbreiden woning, gelegen
Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019032227
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen en uitbreiden woning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Bevrijdingslaan 23 8572 Anzegem kadastraal bekend: 34019A0147/00L000
Naam van de aanvrager of exploitant: Christelle Claeys
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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/?openbaàronderzoek
(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 gevolg1:1n 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 11I-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_2019032227
- 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.

18.4. 2019/CBS/2046 - Beslissing project OMV_2019015126 - 0/2019/30, voor bouwen van een
eengezinswoning, carport en tuinberging, gelegen Pastoor Verrieststraat 105 (lot 7) 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie B, nrs. 0869A en 0864F.
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Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV_2019015126 0/2019/30, Walter Gregoir en Mia lngelaere voor het bouwen van een eengezinswoning, carport en
tuinberging, gelegen Pastoor Verrieststraat 105 (lot 7) 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019015126
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een eengezinswoning, carport en tuinberging.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Pastoor Verrieststraat 105 (lot 7) 8570
Ingooigem (Anzegem) - kadastraal bekend: 34018B0869/00A0003401880864/00F000
Naam van de aanvrager of exploitant: Walter Gregoir en Mia lngelaere
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold I11-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing:
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_2019015126
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
·
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De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
18.5. 2019/CBS/2049 - Beslissing project OMV_2018146180- 0/2018/212, voor verbouwen van
een woning, gelegen Grote Leiestraat 33 8570 Anzegem - kadastraal bekend:1ste afdeling, sectie
A, nummer 0720C en nummer 0721 D .
Het college verleent de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan:
project OMV_2018146180 - 0/2018/212 Luc Dewaele, Grote Leiestraat 33 8570 Anzegem voor
verbouwen van een woning, gelegen Grote Leiestraat 33 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 ste
afdeling, sectie A, nummer 0720C en nummer 0721 D
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018146180
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen van een woning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Grote Leiestraat 33 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002A0720/00C00034002A0721 /000000
Naam van de aanvrager of exploitant: Luc DewaeleOM
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. omgevi ngsloket. be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
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Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2018146180
- 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
18.6. 2019/CBS/2053 - Beslissing project OMV_2019060497 - 0/2019/69, voor
aanpassingswerken voorgevel en oprit, gelegen Gijzelbrechtegemstraat 20 8570 Anzegem kadastraal bekend: 2e afdeling, sectie A, nr. 0364X.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV_2019060497 0/2019/69, Pieter Mouton voor aanpassingswerken voorgèvel en oprit, gelegen
Gijzelbrechtegemstraat 20 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019060497
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
aanpassingswerken voorgevel en oprit.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Gijzelbrechtegemstraat 20 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34011A0364/00X000
Naam van de aanvrager of exploitant: Pieter Mouten
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
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Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2019060497
- 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.
18.7. 2019/CBS/2055 - Beslissing project OMV_2019035278- 0/2019/46, voor Plaatsen van een
veranda, gelegen Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem - kadastraal bekend:6e afdeling, sectie A,
nummer 0300T
·
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019035278 - 0/2019/46, Guy Caulier voor Plaatsen van een veranda, gelegen
Boterbloemstraat 7 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019035278
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een veranda
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 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
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Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www. omgevi ngsloket. be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold I11-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2019035278
- 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 19. Senioren en gezin
19.1.
2019/CBS/2116 -Advies n.a.v. aanvraag tot erkenning lokaal dienstencentrum door
Zorggroep H. Hart (vzw Braamrakkertjes)
Het college verleent een advies nopens de vraag van Zorggroep H. Hart (vzw De Braamrakkertjes) tot
erkenning van een lokaal dienstencentrum bij de Vlaamse overheid.

Punt 20. Internationale solidariteit
20,1.

2019/CBS/2113 - Dag van de Vrede 21 september - onderschrijving campagne

Het college wenst het voorstel tot nemen van maatregelen in kader van de Dag van de Vrede voor te
leggen aan de gemeenteraad van 9 juli 2019.
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Punt 21. Begraafplaatsen
21.1.

2019/CBS/2030 - Aankoop concessie

Het college keurt de aankoop concessie op de begraafplaatsen goed.

Punt 22. Financiën
22.1.

2019/CBS/2106 - Buurtfeest Pachtqoed

Het college beslist een financieel ruggensteuntje van 50 euro toe te kennen voor de organisatie van een
buurtfeest in Pachtgoed op 16 augustus 2019.
22.2.

2019/CBS/2108 -Verkiezing Bronnenkind

Het college beslist financiële en logistieke ondersteuning te bieden bij de verkiezing van het Bronnenkind
op 25 augustus 2019 naar analogie met voorgaande jaren en conform het toelagereglement.
22.3.

2019/CBS/2114- Halle-Ingooigem voor Wielertoeristen -15 augustus 2019

Het college kent - naar analogie met voorgaande jaren - een financieel ruggensteuntje toe aan de
organisatoren van het jaarlijks evenement 'Halle-Ingooigem voor wielertoeristen' dat doorgaat op 15
augustus 2019.

Punt23.Jeugd
23.1.

2019/CBS/2056 - Goedkeuren gebruiksovereenkomst jeugdhuis TopeTegare

Het College keurt de nieuwe gebruiksovereenkomst van jeugdhuis TopeTegare goed en dit voor de
huidige legislatuur.

Punt 24. Administratieve organisatie
24.1.

2019/CBS/2107 -Vraag inzage bestuursdocument

In het kader van de openbaarheid van bestuur wordt aan een raadslid inzage verleend in een
bestuursdocument.

Punt 25. Personeel
25.1.

2019/CBS/2058 - Aanstelling vrijwilliger - onderhoudsmedewerker openbaar groen

Het college beslist om een vrijwilliger aan stellen in de functie van onderhoudsmedewerker openbaar
groen en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. De vrijwilliger zal worden ingezet in
Tiegem bos.
25.2.

2019/CBS/2059 - Aanstelling vrijwilliger - buschauffeur

In de zomervakantie moeten de buschauffeurs van de gemeente Anzegem een bijscholing
vakbekaamheid volgen waardoor er een vrijwilliger wordt aangesteld die op 5 juli 2019 als buschauffeur
kan ingeschakeld worden voor de activiteiten voor de Sportdienst.
25.3.
2019/CBS/2100 - Bijkomende aanstelling vrijwilligers - Monitoren speelpleinwerking en/of
jeugdactiviteiten Buddy zomerwerking 2019
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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.
25.4.

2019/CBS/2128 -Aanstelling bijkomende vrijwilliger - 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.

Punt 26. Communicatie & inspraak
26.1.

2019/CBS/1783 - Persberichten

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

Punt 27. Lokale economie
27.1.

2019/CBS/2110 -Aanvraag plaatsen mobiele frituur

Het college geeft toelating aan een ambulante handelaar voor het innemen van een standplaats met
frituur op Halle-Ingooigem 26 juni 2019.

Punt 28. Omgeving
28.1.

2019/CBS/2214 - Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Het college geeft toelating voor afwijking geluidsnormen tgv Gapersfeesten op 29 juni 2019 in Anzegem.

Punt 29. Openbare werken
29.1.

2019/CBS/2063 - Zaterdag 6 juli 2019 - Mountainbiketocht - VZW Waterhoek

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van VZW Waterhoek om op zaterdag 6 juli 2019
hun mountainbiketocht te organiseren doorheen Anzegem.

Punt 30. Feestelijkheden
30.1.

2019/CBS/2065 - Ommegang Vichte- opstellingsplan 2019

Er wordt op Vichteplaats ter gelegenheid van de Ommegang Vichte d.d. vrijdag 5 juli tot maandag 8 juli
2019 (verkeersvrij van vrijdagmiddag 5 juli tot dinsdagavond 9 juli 2019) een kermis georganiseerd. Het
opstellingsplan van de attracties wordt goedgekeurd.

Punt 31. Administratieve organisatie
31.1.

2019/CBS/2098 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
verslag RVB Leiedal van 24 mei 2019
verslag Algemene Vergadering lmog van 21 mei 2019
jaarverslag lmog van 2018
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Punt 32. Personeel
32.1. 2019/CBS/2066 - Verslag bijeenkomst Comité Bescherming en Preventie op het Werk dd 11
juni2019
Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst van het Comité Bescherming en
Bescherming op het Werk d.d. 11 juni 2019.
32.2.
2019/CBS/2067 - Comité Preventie en Bescherming op het Werk - bijeenkomst d.d. 11 juni
2019 - maandverslagen Gemeente en OCMW (maart tem mei 2019)
Het college heeft kennis genomen van de maandverslagen maart 2019 tem mei 2019 voor gemeente en
OCMW, opgemaakt door de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk nav de bijeenkomst
van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk d.d. 11 juni 2019.

Punt 33. Onderwijs
33.1.

2019/CBS/2132 - Verslag ABOC 17 juni 2019

Het college neemt kennis van het verslag van ABOC dd 17 juni 2019.

Punt 34. Communicatie & inspraak
34.1.

2019/CBS/2091 -Teksten Aktiv juli

Het college neemt kennis van de teksten voor Aktiv juli 2019.

Punt 35. Omgeving
35.1.
2019/CBS/2041 -Adviesvragen stedenbouwkundig attest 2019/1 voor opdelen van een
bedrijfsgebouw in 3 afzonderlijke KMO-units, gelegen Sint Antoniusstraat 153 8570 Anzegem,
kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, nr 0304V
Het college neemt kennis van de aanvraag tot het stedenbouwkundig attest 2019/1.

35.2.

2019/CBS/2045 - Fijnstofmeters - project minaraad

Een zelfgebouwde fijnstofmeter werd geplaatst aan het gemeentehuis (binnen een project van de
. Anzegemse minaraad, kaderend binnen een programma van de universiteit van Stuttgart). Deze zal een
testperiode doorlopen, de komende periode worden meer fijnstofmeters geplaatst in de gemeente.

Punt 36. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
36.1.

2019/CBS/2052 - Ruimtemonitor: actualisering 1/01/2019

Het college neemt kennis van het e-mailbericht dd. 17 mei 2019 van Westpunt - Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen betreffende de actualisering van de ruimtemonitor naar de
toestand van 1 januari 2019. De data werden geactualiseerd op basis van input vanuit de gemeenten en
steden en de data aangeleverd door de streekintercommunales, vastgoedmakelaarswebsites,
datamanager leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, ... Het college geeft hierop opmerkingen
op basis van een actuele stand van zaken.

Punt 37. Omgevingsdossiers
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37.1. 2019/CBS/2031 - Openbaar onderzoek project OMV_2019067497- 0/2019/84 voor
verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning , gelegen Bouvelostraat 29 8570 Anzegem kadastraal bekend: 2e afdeling, sectie A, nummer 0066E
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019067497-O/2019/84 Ilse Rysman, Bouvelostraat 29 8570 Anzegem voor verbouwen en
uitbreiden van een éénqezlnswonlnq , gelegen Bouvelostraat 29 8570 Anzegem
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Verbouwen en uitbreiden van
een ééngezinswoning
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019067 497
Periode openbaar onderzoek: 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Bouvelostraat 29 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34011A0066/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Ilse Rysman
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_2019067 497) vóór het einde van het openbaar onderzoek
37.2.
2019/CBS/2064 - Openbaar onderzoek project OMV_2019069769 - 0/2019/85 voor plaatsen
van een veranda, gelegen Veldstraat 15 8570 Anzegem - kadastraal bekend: Se afdeling, sectie B,
nummer 0046E
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV 2019069769 - 0/2019/85 Jeannette Martha Naessens, Veldstraat 15 8570 Anzegem voor
Plaatsen van een veranda, gelegen Veldstraat 15 8570 Anzegem
·
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Plaatsen van een veranda
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019069769
Periode openbaar onderzoek: 26 juni 2019 tot en met 25 juli 2019
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Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een veranda
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Veldstraat 15 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 3403880046/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Jeannette Martha Naessens
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 . omgeving slok et. be/omvPubl iek/?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_2019069769) vóór het einde van het openbaar onderzoek.
37.3. 2019/CBS/2088 - Beroep tegen stilzwijgende weigering omgevingsvergunning Project OMV
_2018116195- 0/2018/185, AVET BUILDING & ENGINEERING (Marc Avet), voor Site
Brouwershof, gelegen Brouwerijdreef Anzegem- kadastràal bekend: Se afdeling sec A nr 0815D 0863A - 0814B - 0863B - 0814A - 0815C - 0864 E- 0815B - 0863C - 817T
· Het college neemt kennis van het beroep tegen stilzwijgende weigering van omgevingsvergunning
Project OMV _2018116195 - 0/2018/185.
37.4. 2019/CBS/2096 - Beroep tegen de weigering van omgevingsvergunning Project
OMV_2018121202 - 0/2018/181, Novadomo, voor het slopen van een vrijstaande woning en het
bouwen van 4 woningen, gelegen Vredestraat 12 8573 Anzegem - kadastraal bekend: Se afdeling
sec B, nr. 0616A2.
Het college neemt kennis van het beroep tegen de weigering van omgevingsvergunning Project
OMV_2018121202 - 0/2018/181.

Punt 38. Personeel
38.1.

2019/CBS/2117 - attentie ter gelegenheid van dag van de schoonmaak

Naar analogie met de voorbije jaren wordt voorgesteld om een kleine attentie te voorzien voor het
poetspersoneel naar aanleiding van de dag van de schoonmaak op 20 juni.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00
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