f~nzegem
een buiten-kans!
College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 3 juli 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Johan Delrue, Eerste schepen

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 16u00.
1.1.

2019/CBS/2018 - Goedkeuring verslag zitting 19 juni 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Begraafplaatsen
2.1.
2019/CBS/2123 - Ontruiming van niet-geconcedeerde graven, van personen overleden voor
1999, op de begraafplaats van Gijzelbrechtegem
Het college neemt kennis van de start van de procedure van ontruiming van niet-geconcedeerde
begravingen op de begraafplaats te Gijzelbrechtegem.

Punt 3. ICT en digitalisering
3.1.

2019/CBS/2239 -Wifi4EU: beslissing van de locaties voor de plaatsing van openbare wifi

Het college beslist publieke Wifi te voorzien in de gemeentelijke ontmoetingscentra (financiering via
Europese subsidies)

Punt 4. Noodplanning
4.1.

2019/CBS/2271 - Antwoord op vragen raadsleden van 11 juni

Het college beslist een antwoord te geven op een vraag rond de stormschade (en communicatie
hierrond) gesteld door een raadslid, in de gemeenteraad van 11 juni.

Punt 5. Openbare werken
5.1.
2019/CBS/2164 -Advies financiële dienst eventuele overname openbare verlichting door
Fluvius
·
Het college neemt kennis van het advies uitgebracht door de financieel directeur rond de eventuele
overname openbare verlichting door Fluvius.
5.2.

2019/CBS/2230 - Antwoord op vragen raadsleden

Het college formuleert een antwoord op de vragen van raadsleden, gesteld op de vorige gemeenteraad.
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Punt 6. Landbouw & tuinbouw
6.1.

2019/CBS/2216 - Fietsen Boerenlandschapsroute

Het college legt het programma vast voor het fietsen van de Boerenlandschapsroute op donderdag 19
september 2019.

Punt 7. Patrimonium
7.1.
2019/CBS/2212 - Bouwen van een brandweerkazerne: goedkeuren gunning en gemeentelijk
aandeel lot vast meubilair
Het college keurt de gunning en het gemeentelijk aandeel van het lot vast meubilair van de opdracht
'Bouwen van een brandweerkazerne' goed.

Punt 8. Financiën
8.1.

2019/CBS/2019 - Invorderingen/bestelbonnen

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

2019/CBS/2272 -Verkoop inboedel Escolys - advies Publius

Het college wint een juridische advies in en neemt hiervoor een advocatenkantoor onder de arm.
8.3.

2019/CBS/2298 - Goedkeuring bod inboedel Escolys

Binnen de contouren vastgelegd door de gemeenteraad op 23 april 2019 beslist het college een bod uit te
brengen van 70.000 euro (incl.BTW) op een gedeelte van de inboedel van Escolys.

Punt 9. Cultuur
9.1.
2019/CBS/2270 - Domein Sint-Arnolduspark - aanvraag voorzien brandblusser en
branddeken
Het college beslist om een brandblusser en branddeken te voorzien in de keuken van de portierswoning
Domein Sint-Arnoldus.

Punt 10. Roerend erfgoed
10.1.

2019/CBS/2250 - Tentoonstellingsproject 2020 'Oorlogsschade WO I en WO Il'

Het college zegt toe medewerking te verlenen aan het provinciaal tentoonstellingsproject 2020
'Oorlogsschade WO I en WO Il'.

Punt 11. Protocol en plechtigheden
11.1.

2019/CBS/2278 - Herdenking verzetsstrijders - 21 juli 2019

Het college gaat in op de vraag van Kelly's Heroes (Hendrik De Loof, Pontstraat 9 - 8572 Anzegem) die
op 19- 20 en 21 juli 2019 een militair treffen organiseren in de leegstaande hoeve Varentstraat om een
ondersteunend gebaar te voorzien onder de vorm van een bloemenkrans t.w.v. 50 euro. Het is de
bedoeling deze op 21 juli op de begraafplaats te Kaster neer te leggen als herdenkingssymbool voor de
verzetsstrijders tijdens W0-11. Er wordt aldaar een kleine plechtigheid georganiseerd.
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Punt 12. Administratieve organisatie
12.1.

2019/CBS/2162 - Datum ontvangst en voorstel geschenk eremandatarissen

Het college voorziet een receptie voor de nieuwe eremandatarissen en koopt een geschenk aan.
12.2.

2019/CBS/2190 - Fractievoorzitter INZET
1

Het college neemt kennis van de nieuwe fractievoorzitter van INZET.
12.3.

2019/CBS/2282 - Samenstelling stuurgroep rond traject dienstverlening

Het college bepaalt de samenstelling van de stuurgroep voor het traject rond dienstverlening.
12.4.

2019/CBS/2291 -Afwezigheid Burgemeester

Tijdens de afwezigheid van de burgemeester (periode 19 tot en met 24 augustus 2019) wordt hij
vervangen door de eerste schepen die fungeert als waarnemend burgemeester.

Punt 13. Personeel
13.1.
2019/CBS/2021 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer (25 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 25 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
13.2.
2019/CBS/2154-Toewijzing waarneming van de functie coördinator burger en
dienstverlening
De functie van waarnemend coördinator burger en dienstverlening (81-3) werd open gesteld voor interne
personeelsleden. Het college stelt op voorstel van het hoofd van het personeel een waarnemend
coördinator aan voor de duur van max. 2 jaar, dit na vergelijking van de titels en verdiensten van de
potentiële kandidaten
13.3.

2019/CBS/2161 - Selectieprocedure ICT-medewerker

Het college legt de selectieprocedure vast voor de selectie van een ICT medewerker (81-3).
13.4.

2019/CBS/2191 - Consolidatie arbeidsongeval d.d. 20 mei 2019 - attest genezenverklaring -

Het arbeidsongeval van 20 mei 2019 overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid.
13.5.
2019/CBS/2209 - Kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur inzake het
dagelijks personeelsbeheer (2 juli 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 2 juli 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
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13.6.

2019/CBS/2253 - Beëindiging arbeidsovereenkomst schoonmaakster in onderling akkoord

Het college bèëindigt een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord op vraag van de werknemer.
13.7.

2019/CBS/2255 - Vacantverklaring deeltijds contract schoonmaker/schoonmaakster

Het college stelt een deeltijds (22/38) functie van schoonmaker/schoonmaakster vacant voor bepaalde
duur.

Punt 14. Burgerlijke stand en Burgerzaken
14.1.

2019/CBS/2137 -Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

Na onderzoek blijkt een voormalig inwoner daadwerkelijk de gemeente verlaten te hebben om zich te
vestigen op een nieuw adres zonder de vereiste aangifte gedaan te hebben. De plaats van de nieuwe
verblijfplaats kon niet vastgesteld worden.
14.2.

2019/CBS/2157 -Aanleveren van adresgegevens voor Gezinsbond

Aanvraag tot aanleveren van adresgegevens van gezinnen met een geboorte voor 'Brieven aan Jonge
Ouders' van Gezinsbond vzw.
14.3.

2019/CBS/2204 -Ambtshalve afvoering uit de bevolkingsregisters

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

Punt 15. ICT en digitalisering
15.1.
2019/CBS/2252 -Antwoord aan raadslid Dewaele over de uitvoering van het project
Wifi4Eu
Een raadslid stelde een vraag op de vorige gemeenteraad rond de uitrol van publieke wifi in de
gemeentelijke infrastructuur. Het college beantwoordt deze vraag.

Punt 16. Afval en recyclageparken
16.1.
2019/CBS/2245 - Aanvraag basisschool het Bollebos Anzegem tot het plaatsen van een
container voor het inzamelen van papier en karton voor onbepaalde duur
Een basisschool wil de toelating van de gemeente om voor onbepaalde duur een container te plaatsen op
hun parking om papier en karton in te zamelen ten voordele van de school. Het college beslist hierop in te
gaan mits het opleggen van voorwaarden.
16.2.

2019/CBS/2251 - Deelname Week van de Handhaving

Het college neemt kennis van het schrijven van de gouverneur met betrekking tot enkele belangrijke
initiatieven om in 2019 het traject naar een propere provincie verder uit te stippelen.

Punt 17. Lokale economie
17.1.

2019/CBS/2218 - Promotieactie markt Vichte 2019

4/20

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Het college beslist ook dit jaar een spaarkaartactie tijdens de maanden oktober, november en december
te houden op de vrijdagvoormiddag te Vichte.
17.2.

2019/CBS/2269 - Markt Vichte - herschikking (beperkt)

Het college beslist de vrijdagvoormiddagmarkt te Vichte beperkt te herschikken.

Punt 18. Mobiliteit en verkeersveiligheid
18.1.

2019/CBS/2234 -Verslag Gemeentelijke Verkeerscommissie d.d. 11 juni 2019

Het college neemt kennis van het verslag Gemeentelijke Verkeerscommissie d.d. 11 juni 2019.
18.2.
2019/CBS/2242 -Tijdelijk verkeersreglement - zondag 25 augustus 2019 - 32ste
Bronnenkindverkiezing
Het college stelt het tijdelijk verkeersreglement op zondag 25 augustus 2019 - 32ste
Bronnenkindverkiezing vast.
18.3.
2019/CBS/2246 - Tijdelijk verkeersreglement - zaterdag 31 augustus 2019 - 24ste
Schaliënhoffeesten -12de stratenloop
Het college stelt het tijdelijk verkeersreglement op zaterdag 31 augustus 2019 - 24ste Schaliënhoffeesten
(12de stratenloop) vast.
18.4.
2019/CBS/2328 - Tijdelijk verkeersreglement- Ommegang Vichte, Ploezerock en
Dorpsfeest 900 jaar Vichte op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli 2019 (extra aanvulling cbs 12 juni
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 het oog op een vlot verloop van het verkeer.

Punt 19. Woonbeleid
19.1. 2019/CBS/1963 - Aanvraag schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister Bevrijdingslaan 57, 8572 Anzegem
Er werd een aanvraag ingediend tot schrapping uit het gemeentelijk leegstandsregister.

Punt 20. Omgeving
20.1.
2019/CBS/1905 - Teruggave tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
038/2013
Het college beslist de tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig dossier met
nummer 038/2013 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgestelde 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.
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20.2.
2019/CBS/1907 -Teruggave tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
057/2010
Het college beslist de tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig dossier met
nummer 057/2010 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.
20.3.
2019/CBS/2094 - Teruggave eerste en tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig
dossier 118/2010
Het college beslist om de eerste en tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig
dossier met nummer 118/2010 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan
d~ opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan, en het
groenscherm zich voldoende ontwikkeld heeft en in goede staat in stand wordt gehouden.
20.4.

2019/CBS/2124 - Teruggave waarborg voetpad dossier 212/2015

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier met nummer
212/2015 wordt teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken.
20.5.

2019/CBS/2125 -Teruggave waarborg voetpad dossier 024/2016

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier 024/2016 wordt
teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken.
20.6.

2019/CBS/2126 -Teruggave waarborg voetpad dossier 019/2017

Het college beslist dat de waarborg openbaar domein van het stedenbouwkundig dossier met nummer
019/2017 wordt teruggegeven na het beëindigen van de bouwwerken.
20.7.
2019/CBS/2165 -Teruggave eerste en tweede helft groenwaarborg stedenbouwkundig
dossier 166/2014
Het college beslist om de eerste en tweede helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig
dossier met nummer 166/2014 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan
de opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan, en het
groenscherm zich voldoende ontwikkeld heeft en in goede staat in stand wordt gehouden.

Punt 21. Omgevingsdossiers
21.1.
2019/CBS/1880 - Beslissing project OMV_2019024026- 0/2019/34, voor Bouwen van een
eengezinswoning met een carport, gelegen Holstraat 20 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste
afdeling, sectie D, nummers 0350F en 0350E .
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV
OMV_2019024026 - 0/2019/34, Tom Windels - Aurélie Vanhoutte voor bouwen van een
eengezinswoning met een carport, gelegen Holstraat 20 - 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019024026
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een eengezinswoning met een carport
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Holstraat 20 - 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002D0350/00F00034002D0350/00E000
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Naam van de aanvrager of exploitant: Tom Windels en Aurélie Vanhoutte
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https: //www. om gevi ngsloket. be/omvPubliek/?open baaronderzoek
(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 aangeteker,de 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_2019024026
- 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.
21.2.
2019/CBS/2200 - Beslissing project OMV_2019056065-O/2019/64, voor verbouwen en
uitbreiden van een woning, gelegen lngooigemplaats 24 8570 Anzegem - kadastraal bekend:3e
afdeling, sectie B, nummer 0840P
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Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019056065 - 0/2019/64, Tuur Ruysschaert voor verbouwen en uitbreiden van een woning,
gelegen lngooigemplaats 24 8570 Anzegemlngooigemplaats 24 8570 Anzegem.
·
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019056065
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: lngooigemplaats 24 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34018B0840/00P000
Naam van de aanvrager of exploitant: Tuur Ruysschaert
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/omvPu bliek/?open baaronderzoek
(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_2019056065
- 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.
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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.

21.3. 2019/CBS/2202 - Beslissing project OMV_2019057358- 0/2019/67, voor bouwen van een
garage, gelegen - Otegemstraat 43 - 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie B,
nummer 0141W 6
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019057358 - 0/2019/67, Thomas Eric Deweer- Debbie Vermeiren voor bouwen van een
garage , gelegen .
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019057358
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
bouwen van een garage ·
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Otegemstraat 43- 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34038B0141/00W006
Naam van de aanvrager of exploitant: Thomas Eric DeweerDebbie Vermeiren
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 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.
·
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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_2019057358
- 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.

21.4. 2019/CBS/2221 - Beslissing project OMV_2019058849 - 0/2019/65, voor slopen van een
hoeve en herbouwen van een woning met bijgebouw, gelegen Groenstraat 22, 8570 Anzegem kadastraal bekend:1ste afdeling, sectie A, nummer 0009C en 0009D.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019058849 - 0/2019/65, · Stijn de Vreeze voor slopen van een hoeve en herbouwen van een
woning met bijgebouw, gelegen Groenstraat 22 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019058849
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen van een hoeve en herbouwen van een woning met bijgebouw
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Groenstraat 22 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002A0009/00C000 en 34002A0009/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Stijn de Vreeze
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.

10/20

College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

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_2019058849
- 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.
21.5.
2019/CBS/2222 - Beslissing project OMV_2019021785- 0/2019/25, voor verbouwen van
een woning, gelegen Klokketuin 60 8570 Anzegem - kadastraal bekend:1ste afdeling, sectie F,
nummer 0443B 2.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019021785 - 0/2019/25, Gheorghe Chile voor verbouwen van een woning, gelegen Klokketuin
60, 8570 Anzegem
·
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021785
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
verbouwen van een woning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Klokketuin 60 8570 AnzegemKlokketuin 60 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 34002F0443/00B002
Naam van de aanvrager of exploitant:Gheorghe Chile
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 Ordenmq), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
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Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www. om gevi ngsloket. be/omvPubl iek/?open baaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
.
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste
dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het
omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van
burgemeester en schepenen van Anzegem.
Vermeld in het beroepschrift het volgende:
- je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: Project OMV_2019021785
- 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 22. Natuur en klimaat
22.1.

2019/CBS/2033 -Vergunning voor bebossing van landbouwgrond - Bergstraat

Een vergunning wordt verleend in uitvoering van artikel 35 bis §5 van het Veldwetboek voor de bebossing
van landbouwgrond nabij de Bergstraat (1,6145 ha).

Punt 23. Dierenwelzijn
23.1.

2019/CBS/2120 - Schuilhokken zwerfkatten

Het college neemt kennis van het aanbod Vlaamse overheid rond schuilhokken voor zwerfkatten.

Punt 24. Openbare werken
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24.1.

2019/CBS/2259 • schoolfestival VBA - 9 mei 2020

Het college beslist het grasveld aan het rondpunt bij de Wortel ter beschikking te stellen van de Vrije
Basisschool Anzegem op zaterdag 9 mei 2020 voor de organisatie van een schoolfeestfestival.

Punt 25. Groenonderhoud- en parken
25.1.
2019/CBS/2205 - Groenonderhoudswerken door sociale tewerkstelling 2019 - Goedkeuring
vorderingsstaat 1 (mei 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 1 (mei 2019) voor opdracht "Groenonderhoudswerken door sociale
tewerkstelling 2019" goed.
25.2. 2019/CBS/2206 - Maaien van kleine grasoppervlaktes wijk 't Schaliënhof 2019 Goedkeuring vorderingsstaat 3 (01/05/19-31/05/19)
Het college keurt de vorderingsstaat 3 (01/05/19-31/05/19) voor opdracht "Maaien van kleine
grasoppervlaktes in wijk 't Schaliënhof 2019" goed.
25.3.
2019/CBS/2244 - Maaien van grote grasoppervlaktes 2019 - Goedkeuring vorderingsstaat 3
(mei 2019)
Het college keurt de vorderingsstaat 3 (mei 2019) voor opdracht "Maaien van grote grasoppervlaktes
2019" goed.

Punt 26. Begraafplaatsen
26.1.

2019/CBS/2182 -Aankoop concessies

Het college keurt de aankoop concessies op de begraafplaatsen goed.
26.2.

2019/CBS/2194 - Omzetting concessie

Het college keurt de omzetting van concessies op de begraafplaatsen goed.

Punt 27. Patrimonium
27.1.
2019/CBS/2198 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - lot 2-technieken Goedkeuring vorderingsstaat 6 (01/05/19-31/05/19)
Het college keurt vorderingsstaat 6 (01 /05/19-31 /05/19) voor lot 2 - technieken voor het bouwen van de
brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem goed. ·
27.2.
2019/CBS/2199 - Bouwen van brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem - ruwbouw en afwerking
- Goedkeuring vorderingsstaat 13 (mei 2019)
Het college keurt vorderingsstaat 13 (mei 2019) voor ruwbouw en afwerking goed voor het bouwen van
de brandweerkazerne Deerlijk/Anzegem.
27.3.
2019/CBS/2213 - Bouwen van een brandweerkazerne - goedkeuring totale minprijs lot 1
(ruwbouw) en totale meerprijs lot 2 (technieken)
Het college keurt de totale minprijs voor lot 1 (ruwbouw) en totale meerprijs voor lot 2 (technieken) voor
het project "Bouwen van een brandweerkazerne" goed.
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Punt 28. Financiën
28.1.

2019/CBS/2256 ~ Buurtfeest - financiële ondersteuning

Het college kent een financieel ruggensteuntje toe voor een buurtfeest in Ter Beke op 21 juli 2019.

Punt 29. (Buitenschoolse) kinderopvang
29.1.

2019/CBS/2143 - Nieuwsbrief ouders BKO

De ouders die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang worden ingelicht over volgende
items: vacatures BKO, wijzigingen huishoudelijk reglement, inschrijvingsdata schooljaar 2019-2020 en
info zomervakantie.

Punt 30. Administratieve organisatie
30.1.

2019/CBS/2022 - 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.
30.2.

2019/CBS/2248 - 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.
30.3.

2019/CBS/2342 - Inzagerecht

Raadsleden hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Van deze opvraging wordt kennis
genomen en toelating verleend door het college.
30.4.

2019/CBS/2343 - Inzagerecht

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

Punt 31. Personeel
31.1.
2019/CBS/2226 - Aanstelling vrijwilliger - tijdelijke huisbewaarder Sint-Arnolduspark
Tiegem
Het college stelt vrijwilligers aan die worden ingezet als vervangend conciërge in Tiegembos om het
zomerverlof van de conciërge op te vangen.

Punt 32. Burgerlijke stand en Burgerzaken
32.1.

2019/CBS/2254 - Huisnummering van 22 meergezinswoningen aan de Peter Benoitstraat

Toekennen huisnummers.aan 22 meergezinswoningen aan de Peter Benoitstraat.

Punt 33. Communicatie & inspraak
33.1.

2019/CBS/2020 - Persberichten
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Wekelijks worden persberichten verspreid. Deze worden vooraf voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen ter goedkeuring.

Punt 34. Lokale economie
34.1.

2019/CBS/2257 - Rommelmarkt - 8 september 2019

Het college geeft toelating aan Feestcomité Heirweg voor het inrichten van een rommelmarkt op zondag
8 september 2019 in de Roterijstraat.
34.2.

2019/CBS/2344 - Pixies Pop Up bar

Het college geeft toelating aan een vereniging om een pop-up bar te organiseren op vrijdag 19 juli 2019
in het deelgemeentehuis Kaster en aanpalend OC Groeninge en legt voorwaarden op.

Punt 35. Mobiliteit en verkeersveiligheid
35.1.
2019/CBS/1550 - Aanleg fietspaden in de Beukenhqfstraat - opmaken start- en projectnota goedkeuren aangepaste offerte
Het college beslist de aangepaste offerte van het studiebureau om een start- en projectnota op te maken
voor de aanleg van fietspaden in de Beukenhofstraat goed te keuren. Deze nota's zijn noodzakelijk om de
subsidiëring te bekomen van de provincie, die bestaat uit 100% betoelaging van de uitgevoerde werken.

Punt 36. Energie en nutsleidingen
36.1.
2019/CBS/2195 -Telenet- uitvoeren van werken op openbaar domein in synergie met
Fluvius - Deerlijkstraat 37 (dossiernr. 25019206)
Het college geeft toelating aan nv Telenet voor het uitvoeren van voormelde werken onder de.
gebruikelijke voorwaarden.
36.2.
2019/CBS/2196 - Fluvius Leie-Schelde - uitvoeren van werken op openbaar domein Bosstraat 38 (dossiernummer 330181-20262915)
Het college verleent toelating voor het uitvoeren van de werken op openbaar domein, aangevraagd door
Fluvius Leie-Schelde, onder de gebruikelijke voorwaarden.

Punt 37. Politie en Brandweer
37.1.

2019/CBS/2139 - Kennisname agenda politieraad 25 juni 2019

Het college neemt kennis van de agenda van de politieraad van 25 juni 2019.

Punt 38. Openbare werken
38.1.
2019/CBS/2235 - Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juli 2019 - Militair treffen - Kelly's
Heroes
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van Kelly's Heroes om op vrijdag 19, zaterdag 20
en zondag 21 juli 2019 hun militair treffen en doortocht te organiseren doorheen Anzegem.
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38.2.
2019/CBS/2237 - Zaterdag 3 augustus en zondag 4 augustus 2019 -Wheels in Action
Roeselare - fietstocht
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag Wheels in Action Roeselare - fietstocht op zaterdag
3 augustus en zondag 4 augustus 2019.
38.3.
2019/CBS/2238 - Donderdag 15 augustus 2019 -12e Halle-Ingooigem voor wielertoeristen
- fietstocht
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van VWS Wielervrienden Ingooigem m.b.t. de 12e
Halle-Ingooigem voor wielertoeristen op donderdag 15 augustus 2019.
38.4.
2019/CBS/2240 - Zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus 2019 -WTC Sint Joris fietsrally
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van WTC Sint Joris - fietsrally op zaterdag 17
augustus en zondag 18 augustus 2019.
38.5.

2019/CBS/2241 - Zaterdag 24 augustus 2019 -WTC Lozer Cycling Team - veldtoertocht

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van WTC Lozer Cycling Team -veldtoertocht op
zaterdag 24 augustus 2019.
38.6.
2019/CBS/2243 - Publiciteit langs gemeentewegen - zondag 25 augustus 2019 - 32ste
Bronnenkindverkiezing
Het college neemt kennis van het plaatsen van publiciteit langs gemeentewegen voor de 32ste
Bronnenkindverkiezing op zondag 25 augustus 2019.
38.7.

2019/CBS/2249 - Zondag 7 juli 2019 - Freddy Maertens Cycling Tour-fietstocht

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van Freddy Maertens Cycling Tour - fietstocht op
zondag 7 juli 2019.

Punt 39. Patrimonium
39.1.
2019/CBS/2275 - Ondernomen acties na melding mogelijke aanwezigheid van blauwalg in
de visvijver, Louis lsebaertplantsoen te Vichte
Het college neemt kennis van de ondernomen acties na melding mogelijke aanwezigheid van blauwalg in
de visvijver, Louis lsebaertplantsoen te Vichte.

Punt 40. Erediensten
40.1.

2019/CBS/2306 - Notulen kerkraad Sint-Theresia van 13 juni 2019

Het college besluit kennis te nemen van de beslissingen van de kerkraad Sint-Theresia d.d. 13 juni 2019

Punt 41. Financiën
41.1.
2019/CBS/2262 - afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2018 en
voorschottenregeling 2019
Het college neemt kennis van het schrijven van 21 juni 2019 van de Vlaamse Belastingdienst waarin de
afrekening onroerende voorheffing aanslagjaar 2018 en voorschottenregeling 2019 wordt voorgesteld.
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Punt 42. Toerisme
42.1.

2019/CBS/2141 - Maïsdoolhof Tiegem

Er wordt een projectsubsidie van €125 uitgereikt voor het maïsdoolhof te Tiegem.

Punt 43. Administratieve organisatie
43.1.

2019/CBS/2215 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
algemene vergadering Eigen Haard van 3 juni 2019
jaarrekening 2018 Eigen Haard
jaarverslag 2018 .Eigen haard
RVB lmog van 21 mei 2019
RVB Eigen Haard van 13 juni 2019
AV Zefier van 13 juni 2019

Punt 44. Personeel
44.1.

2019/CBS/2061 - Jaarlijks evaluatiemoment oversteekbegeleiding

Het college neemt kennis van de geprikte datum waarop het jaarlijks evaluatiemoment voor de
oversteekbegeleiders zal plaatsvinden.

Punt 45. Onderwijs
45.1.

2019/CBS/2283 -Verslag dialoogbestuur scholengemeenschap 20 juni 2019

Het college neemt kennis van het verslag van het dialoogbestuur inzake scholengemeenschappen van
20 juni 2019.
·

Punt 46. Mobiliteit en verkeersveiligheid
46.1.
2019/CBS/2236 - Tijdelijk verkeersreglement - vrijdag 21 juni, donderdag en vrijdag 27 en
28 juni, donderdag 4 en 5 juli 2019 van 6u tot 14u- verkeersvrij houden van deel van de straat te
Schernaai - aktename besluit van de burgemeester van 18 juni 2019
Het college neemt akte van het besluit van de burgemeester d.d. 18 juni 2019 m.b.t, het tijdelijk
verkeersreglement op vrijdag 21 juni, donderdag en vrijdag 27 en 28 juni, donderdag 4 en 5 juli 2019 van
6u tot 14u voor het verkeersvrij houden van deel van de straat te Schernaai.

Punt 47. Omgeving
47.1.

2019/CBS/2089 - 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 bezwaarschrift ingediend in een omgevingsaanvraag in het
kader van openbaarheid van bestuur.
·
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47.2. 2019/CBS/2203 -Arrest in de vordering tot vernietiging nr. 1718-RvVb-0529-A van 4 juni
2019 in zaak met nummer RvVb-A-1819-1053 - tot het bouwen van een meergezinswoning (6
woonentiteiten) op het perceel gelegen te 8573 Anzegem, Kapellestraat 51, met kadastrale
omschrijving 5° afdeling, sectie A, nr. 1040X2
Het college neemt kennis van het van een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen omvattende
de vordering tot vernietiging van de vergunningsbeslissing van 15 februari 2018 van de deputatie
betreffende het bouwen van een meergezinswoning (6 woonentiteiten) op het perceel gelegen te 8573
Anzegem, Kapellestraat 51, met kadastrale omschrijving 5° afdeling, sectie A, nr. 1040X2.
47.3.

2019/CBS/2228 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de Algemeen Directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag om een kopie te ontvangen van alle info betreffende een omgevingsaanvraag in het kader van
openbaarheid van bestuur.
47.4.

2019/CBS/2229 - Kennisname machtiging rooien boom omwille van acuut gevaar

Het college heeft kennis genomen van de machtiging verleend door de Burgemeester d.d. 17 juni 2019
voor het rooien van een omgevallen linde omwille van acuut gevaar achteraan de Wortel aan de
Torrebosstraat - 8570 Anzegem. Vanuit de zorgplicht wordt deze boom in het volgend plantseizoen
vervangen door een els.

Punt 48. Omgevingsdossiers
48.1.

2019/CBS/2130 - 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.
48.2. 2019/CBS/2144 - Beroep tegen de verlening van omgevingsvergunning project
OMV_2018130158 - 0/2018/210, voor slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen
woning en het plaatsen van garage-units, gelegen Stientjesstraat 6-8-10 8570 Anzegem kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie F, nrs. 0392R2 0392E2 0394P2 0394M2 0394S2 0394R2
03942.
Het college neemt kennis van het beroep tegen de verlening van omgevingsvergunning project
OMV_2018130158- 0/2018/210.
48.3. 2019/CBS/2145 -Adviesvragen project OMV_2019072044- 0/2019/87 voor sloop en
herbouw van een ééngezinswoning, gelegen Gaverstraat 4 8572 Anzegem - kadastraal bekend: 4e
afdeling, sectie A, nummer 0176M - 0180E
Het college neemt kennis van het omgevingsproject Project OMV_2019072044- 0/2019/87 voor
de sloop en herbouw van een ééngezinswoning, gelegen Gaverstraat 4 8572 Anzegem.
48.4. 2019/CBS/2160 -Adviesvragen project OMV_2019067853 - 0/2019/89 voor verbouwen
woning, gelegen Antonius-Eik 20 8570 Anzegem - kadastraal bekend:3e afdeling, sectie B,
nummer 0697F
Het college neemt kennis van het omgevingsproject Project OMV_2019067853 - 0/2019/89 - AntoniusEik 20 8570 Anzegem voor verbouwen woning, gelegen Antonius-Eik 20 8570 Anzegem
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48.5. 2019/CBS/2177 -Adviesvragen project OMV_2019072760 - 0/2019/90 voor Bouwen van
een tuinhuis, gelegen Statiestraat 57 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie D,
nummer 0017K 3.
Het college neemt kennis van het omgevingsproject Project OMV_2019072760- 0/2019/90 Bouwen
van een tuinhuis, gelegen Statiestraat 57 8570 Anzegem
48.6. 2019/CBS/2179 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019076455 - 0/2019/94, voor
uitbreiden woning, gelegen Borreberg 44 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie
C, nummer 0034L
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019076455 - 0/2019/94 voor uitbreiden
woning, gelegen Borreberg 44 - 8570 Anzegem
48.7. 2019/CBS/2184 - Project_2018129426 - 0/2018/231 -Verkavelen grond Gijzelbrechtegemstraat/ Kwaden bulk - 8570 Anzegem
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het intrekken van het dossier
Project_OMV_2018129426- 0/2018/231 voor het verkavelen van gronden en het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen te Gijzelbrechtegemstraat / Kwadenbulk.
48.8. 2019/CBS/2197 - Openbaar onderzoek project OMV_2019055153 - 0/2019/75 voor slopen
van een bestaande bergplaats en bouwen van een nieuwe shelter - gelegen Hoogstraat 8573
Tiegem - kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie A, nummer 1258B en nummer 1258C.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject Project
OMV_2019055153 - 0/2019/75 Erwin Vanmaercke, voor slopen van een bestaande bergplaats en
bouwen van een nieuwe shelter -voetbalploeg Blauwe Haring, gelegen Hoogstraat 8573 Tiegem.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Slopen van een bestaande
bergplaats en bouwen van een nieuwe shelter - voetbalploeg Blauwe Haring
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019055153
Periode openbaar onderzoek: 3 juli 2019 tot en met 1 augustus 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen van een bestaande bergplaats en bouwen van een nieuwe shelter - voetbalploeg Blauwe Haring.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Hoogstraat 8573 Tiegem - kadastraal
bekend: 34037 A 1258/00B00034037 A 1258/00C000
Naam van de aanvrager of exploitant: Erwin Vanmaercke
De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen
Anzegem.
De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:
De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
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(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45. 91)
.
De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de
vergunningsaanvraag:
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij
voorkeur) digitaal via het
omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project
OMV_2019055153) vóór het einde van het openbaar onderzoek. ·
48.9. 2019/CBS/2223 - Beroep tegen de stilzwijgende weigering van omgevingsvergunning
Project OMV _2018098930 - 0/2018/145, voor groepswoningbouwproject voor het oprichten van 3
eengezinswoningen, gelegen Peter Benoitstraat 49 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e
afdeling, sectie B, nr. 0183H.
Het college neemt kennis van het beroep tegen de stilzwijgende weigering van omgevingsvergunning
Project OMV _2018098930- 0/2018/145.
48.10. 2019/CBS/2247 -Aanvraag omgevingsvergunning - Project OMV_2019074677 - O/2019/92Nijverheidslaan 9
Kennisname aanvraag omgevingsvergunning - Project OMV_2019074677 - Nijverheidslaan 9, 8570
Anzegem
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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