tanzegem
een buiten-kans!
College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag
Notulen uit de zitting van woensdag 10 juli 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/2076 - Goedkeuring verslag zitting 3 juli 2019

Het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2019 wordt goedgekeurd.

Punt 2. Erediensten
2.1.
2019/CBS/2316 - Kennisgeving - (voor)ontwerpen - meerjarenplannen - kerkfabrieken 2020-2025
Het college neemt kennis van de voorontwerpen van meerjarenplan van de verschillende kerkbesturen.
Een overleg CKB/CBS wordt georganiseerd.

Punt 3. Openbare werken
3.1.
2019/CBS/2233 - Private verkaveling Ter Schabbe/Kalkstraat (Steenovenstraat) - voetpaden
en groenaanleg - proces-verbaal voorlopige oplevering
Het college keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de aanleg van voetpaden en
groenaanleg op de private verkaveling "Ter Schabbe/Kalkstraat (Steenovenstraat)" goed.
3.2.
2019/CBS/2315 - Herbestemming (opsplitsen) Sint-Theresiakerk (Heirweg) - Goedkeuring
vorderingsstaat 16 (april 2019) en bijhorende factuur
Het college keurt de vorderingsstaat 16 (april 2019) en bijhorende factuur van de aannemer goed.

Punt 4. Patrimonium
4.1.
2019/CBS/2370 - Uitleendienst in gebouw voormalige gemeentelijke loods Ingooigem aanstellen landmeter voor het schatten van de huurprijs
Het college beslist de huurprijs voor het gebouw waarin de gemeentelijke uitleendienst gevestigd is te
laten schatten.

Punt 5. Financiën
5.1.

2019/CBS/2077 - Invorderingen/bestelbonnen
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Het college keurt ,als budgetbeheerder, de voorgelegde bestelbonnen - aanrekeningen - vorderingen
goed.
5.2.

2019/CBS/2364 - Astria Festival - Oude Kerk Vichte - 25-27 oktober 2019

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van de organisatoren Astria Festival dat doorgaat van 25
tot 27 oktober 2019 in de Oude Kerk tot het bekomen van financiële ondersteuning.

Punt 6. Cultuur
6.1.

2019/CBS/2365 - Herdenking 50 jaar overlijden Streuvels

Het college beslist een bloemenkrans neer te leggen aan het graf van Stijn Streuvels op 15 augustus a.s.
en dit ter herdenking van de 50° verjaardag van zijn overlijden.
6.2.

2019/CBS/2366 - Boek 'Van Der Vichte' - aankoop aantal.

Het college beslist 25 exemplaren aan te kopen van het boek "Van Der Vichte" (heruitgave van het boek
van Leonard Blockeel dat in 1975 gepubliceerd werd). Kostprijs: 30 euro/stuk.
6.3.

2019/CBS/2382 - 90 jaar KLJ Tiegem

Het college geeft toelating aan KLJ Tiegem voor het gebruik van de tuin aan de Mensinde voor het
organiseren van een receptie ter gelegenheid van hun 90-jarig bestaan op 9 augustus a.s.

Punt 7. Administratieve organisatie
7.1.

2019/CBS/2300 -Verlof algemeen directeur- waarneming

De algemeen directeur is in verlof van 15 juli tem 2 augustus 2019. Het college besliste dat zij tijdens
haar vakantie vervangen wordt door het clusterhoofd personeel en organisatie.

Punt 8. Personeel
8.1.
2019/CBS/2079 - 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 9 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
8.2.

2019/CBS/2183 - Kennisname kandidaten ICT-medewerker

Het college neemt kennis van de kandidaturen voor de functie van ICT-medewerker.
8.3.

2019/CBS/2295 - Selectieprocedure en kennisname kandidaten halftijdse bediende BKO

Het college neemt kennis van de kandidaturen voor de halftijdse functie bediende BKO vacant voor de
duur van 12 maanden (functie extern).
8.4.
2019/CBS/2346 -Verlenging termijn vacantverklaring projectmanager Gemeentelijke
Infrastructuur
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Het college beslist de vacantverklaring van de tijdelijke voltijdse functie van projectmanager Gemeentelijke
Infrastructuur (Al-3 of B4-5) (contract bepaalde duur) te verlengen tem 12 september 2019 wegens er nog
geen kandidaturen werden ontvangen.

8.5.

2019/CBS/2352 -Aanstelling bijkomende uren bedienden BKO

Het college beslist om bedienden BKO bijkomende uren toe te kennen voor de duur van 12 maanden.
8.6.
2019/CBS/2374 - Omzetting contract bepaalde duur van voltijds contract assistentdienstleider bibliotheek naar onbepaalde duur
Het college zet een tijdelijk contract van assistent-dienstleider bibliotheek om naar onbepaalde duur.

Punt 9. Onderwijs
9.1.
2019/CBS/2292 - Operationele leasing van bussen voor bijzonder geregeld
leerlingenvervoer 2019-2020 - Goedkeuring gunning
Het college wijst de opdracht met nummer 2019/173 'Operationele leasing van bussen voorbijzonder
geregeld leerlingenvervoer 2019-2020' toe aan de ondernemer met de enige offerte. De opdracht loopt
van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Punt 10. Communicatie & inspraak
10.1.

2019/CBS/2385 - maïsdoolhof op binnenschermen

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van een burger om zijn activiteit bekend te maken op de
elektronische binnenschermen.

Punt 11. Mobiliteit en verkeersveiligheid
11.1.
2019/CBS/2337 - Tijdelijk verkeersreglement - donderdag 15 augustus 2019 - Kerkplein
Ingooigem- herdenking Stijn Streuvels
Het college stelt het tijdelijk verkeersreglement op donderdag 15 augustus 2019 - herdenking Stijn
Streuvels vast.

Punt 12. Omgeving
12.1.

2019/CBS/2189 - Openbaarheid van bestuur

Het college neemt kennis van de beslissing van de Algemeen Directeur waarbij ingegaan wordt op de
vraag van een advocatenbureau en een burger om kopie te verkrijgen van verschillende documenten in
een omgevingsproject en dit in het kader van openbaarheid van bestuur m.u.v. de plannen en foto's
(auteursrecht). Van plannen en foto's kan enkel inzage gegeven worden.
12.2.
2019/CBS/2273 -Teruggave eerste helft groenwaarborg stedenbouwkundig dossier
111/2014
Het college beslist om de eerste helft van de groenwaarborg van het stedenbouwkundig dossier met
nummer 111/2014 terug te geven nadat door het gemeentebestuur vastgesteld werd dat aan de
opgelegde verplichting inzake het aanplanten van het groenscherm werd voldaan.
12.3.
2019/CBS/2401 - Vraag notaris lgnace Demeulemeester kopie bouwvergunningen en
bouwmisdrijven perceel Beukenhofstraat
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Een kopie van vergunningen, weigeringen en bouwmisdrijven op een perceel gelegen in Anzegem
worden overgemaakt aan een notaris ingevolge een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.

Punt 13. Urbanisatie - Ruimtelijke Ordening
13.1.

2019/CBS/2314 -Werkwijze RUP Ecologisch Park Vichte

Het college neemt kennis van de vraag van Leiedal van 27 juni 2019 in verband met de opmaak van de
projectnota in functie van de onteigening van het plangebied RUP Ecologisch Park Vichte. Het college
beslist om de voorgestelde werkwijze van Leiedal te volgen.

Punt 14. Omgevingsdossiers
14.1. 2019/CBS/1902 - Beslissing project OMV_2019001488 - 0/2019/2, voor
Verkavelingsaanvraag voor het verdelen van een aantal percelen in vijf loten, bestemd voor
wonen en één lot over te dragen aan de gemeente Anzegem, gelegen Buyckstraat 12 8570
Anzegem - kadastraal bekend: 1ste afdeling, sectie F, nummers 1032C,1035C(deel) en
1038N(deel).
Het college verleent de omgevingsvergurming voor sledenbouwkundiqe handelinqen aan:
project OMV_2019001488- 0/2019/2 FINANKO, lngelmunstersteenweg 23, 8760 Meulebeke voor
verkavelingsaanvraag voor het verdelen van een aantal percelen in vijf loten, bestemd voor wonen
en één lot over te dragen aan de gemeente Anzegem, gelegen Buyckstraat 12 8570 Anzegem kadastraal bekend: 1 ste afdeling, sectie F, nummers 1032C, 1035C(deel) en 1038N(deel).
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019001488
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Verkavelingsaanvraag voor het verdelen van een aantal percelen in vijf loten, bestemd voor wonen en
één lot over te dragen aan de gemeente Anzegem
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Buyckstraat 12 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34002F1032/00C00034002F1038/00N00034002F1035/00C000
Naam van de aanvrager of exploitant: FINANKO
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 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_2019001488
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
14.2.
2019/CBS/2220 - Beslissing project OMV_2019043979- 0/2019/52, voor slopen van een
woning en bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Krekelheedstraat 15,
8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, nummer 0299E.
Het college verleenUweigert een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019043979 - 0/2019/52, Filip Synhaeve en Geertrui Ovaere voor slopen van een woning en
bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning, gelegen Krekelheedstraat 15, 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019043979
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: slopen
van een woning en bijgebouwen en het bouwen van een eengezinswoning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Krekelheedstraat 15, 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 34038A0299/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant: Filip Synhaeve en Geertrui Ovaere
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 111-laan 41
8200 Brugge
Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.bmgevingsloket.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 bnet, ot tegen ontvanqstbewqs, ot 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_2019043979
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
14.3. 2019/CBS/2304 - Beslissing project OMV_2019046404 - 0/2019/54, voor Bouwen woning
(met poolhouse en zwembad), gelegen Stientjesstraat 92 8570 Anzegem - kadastraal bekend:
ANZEGEM 1 AFD, sectie F nummers 0178 E - 0180A
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019046404- 0/2019/54, Jens Teirlinck- Lena Naessens voor bouwen woning (met
poolhouse en zwembad), gelegen Stientjesstraat 92 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019046404
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen woning (met poolhouse en zwembad)
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 92 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002F0178/00E00034002F0180/00A000
Naam van de aanvrager of exploitant: Jens Teirlinck-Lena Naessens
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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. om gevi ngsloket. be/omvPu bi 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 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_2019046404
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
14.4. 2019/CBS/2305 - Beslissing project OMV_2019050500 - 0/2019/59, voor slopen en
herbouwen van een bedrijfswoning, gelegen Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem - kadastraal
bekend: 1e afdeling, sectie A, nummer 0663B.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019050500 - 0/2019/59, Steven De Pourcq voor slopen en herbouwen van een
bedrijfswoning, gelegen Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem.
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Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019050500
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Slopen en herbouwen van een bedrijfswoning
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vichtsesteenweg 32 8570 Anzegem kadastraal bekend: 34002A0663/00B0OO
Naam van de aanvrager of exploitant: Steven De Pourcq
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 Arzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https: //www. om gevi ngsloket. be/omvPu bliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk diqilaal omgevingslokel: mail naar t1elpdesk.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_2019050500
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
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14.5. 2019/CBS/2307 - Beslissing project OMV_2019064515- 0/2019/77, voor plaatsen van een
pergola, gelegen Westdorp 16 8573 Anzegem - kadastraal bekend: Se afdeling, sectie A, nummer
0959P
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019064515 - 0/2019/77, Carola Julia A Cappon voor plaatsen van een pergola, gelegen
Westdorp 16 8573 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019064515
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Plaatsen van een pergola
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Westdorp 16 8573 Anzegem - kadastraal
bekend: 34037 A0959/00P000
Naam van de aanvrager of exploitant: Carola Julia A Cappon
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/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.besüssinq 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_2019064515
- de redenen waarom je beroep aantekent;
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- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.

14.6. 2019/CBS/2309 - Beslissing Project OMV_2019017606 - 0/2019/27, voor het plaatsen van
een regenwateropvang, gelegen Astweg 4 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie
C, nummer 0832A.
Beslissing Project OMV_2019017606 - 0/2019/27 voor het plaatsen van een regenwateropvang,
gelegen Astweg 4 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3e afdeling, sectie C, nummer 0832A.
14.7. 2019/CBS/2310 - Beslissing project OMV_2019061366 - 0/2019/72 voor het rooien van 17
bomen, gelegen Kruiskestraat 2 8970 Anz:ege1t1 - kadastraal bekend: 1sle ardeliug, sectie D,
nummer 0206 Een nummer 0209A.
Beslissing project OMV_2019061356 - 0/2019/72 voor het rooien van 17 bomen, gelegen Kruiskestraat
2 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1 ste afdeling, sectie D, nummer 0206 E en nummer 0209A.
14.8. 2019/CBS/2326 - Beslissing project OMV_2019021264- 0/2019/37, voor bouwen van een
bijgebouw met voorafgaande sloop, gelegen Heirbaan 1 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de
afdeling, sectie A, nummers 0084C en 0084D.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019021264- 0/2019/37, Bjorn Toye voor bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop,
gelegen Heirbaan 1 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019021264
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een bijgebouw met voorafgaande sloop
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heirbaan 1 8570 AnzegemHeirbaan 1 8570
Anzegem - kadastraal bekend:
34018A0084/00C00034018A0083/00A00034018A0085/00C00034018A0081/00A00034018A0088/00AOO
034018A0084/00D000
Naam van de aanvrager of exploitant: Bjorn Toye
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
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(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_2019021264
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
14.9. 2019/CBS/2327 - Beslissing project OMV_2019045980 - 0/2019/53, voor bouwen van een
tuinhuis, gelegen Koornbloemstraat 21 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling, sectie B,
nummer 0038E.
Het college verleent/weigert een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject Project OMV
OMV_2019045980 - 0/2019/53, Bertrand Remi Van den Berg he voor bouwen van een tuinhuis,
gelegen Koornbloemstraat 21 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019045980
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Bouwen van een tuinhuis
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Koornbloemstraat 21 8570
AnzegemKoornbloemstraat 21 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34038B0038/00E000
Naam van de aanvrager of exploitant:Bertrand Remi Vanden Berghe
De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.
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De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:
De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:
Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
8570 Anzegem
Je kan de beslissing ook raadplegen
op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar
015/45.45.91)
De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:
Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie
van West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold lll-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_2019045980
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
hetbelang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
14.10. 2019/CBS/2336 - Beslissing project OMV_2019065379- 0/2019/78, voor regularisatie van
de garage en de veranda, gelegen Vossestraat 15 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de
afdeling, sectie C, nummer 01995.
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het omgevingsproject project OMV_2019065379 0/2019/78, Bernice Verschelde en Luc Vermoere voor regularisatie van de garage en de veranda,
gelegen Vossestraat 15 8570 Anzegem.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019065379
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Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:
Regularisatie van de garage en de veranda
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Vossestraat 15 8570 AnzegemVossestraat 15
8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34018C0199/00S000
Naam van de aanvrager of exploitant: Bernice Bertha Verschelde - Luc Vermoere
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/?open baaronderzoek
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.ömgevingsvergunning@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_2019065379
- de redenen waarom je beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of
het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of je gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het
ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van
27/11/2015.
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Punt 15. Dierenwelzijn
15.1.

2019/CBS/2426 - Schuilhokken zwerfkatten

Het college neemt kennis van het aanbod Vlaamse overheid rond schuilhokken voor zwerfkatten en
vraagt gratis kooien aan.

Punt 16. Energie en nutsleidingen
16.1.

2019/CBS/2313 - Steenbruggestraat-vraag bijkomend lichtpunt- goedkeuren offerte

Het college keurt de offerte voor het plaatsen van een bijkomend lichtpunt in de Steenbruggestraat goed.

Punt 17. Handhaving
17.1.

2019/CBS/2363 -Vuurschaalsessies - Berkenhof- 2019.

Naar analogie met voorgaande jaren geeft het college toelating om vuurschaalsessies te organiseren in
kampplaats Berkenhof Tiegem, dit ter gelegenheid van het verblijf van verschillende Ueugd)vereniyingen.

Punt18.Jeugd
18.1.

2019/CBS/2441 - Stopzetting samenwerking animator Speelplein De Ploeter

De vrijwilligersovereenkomst met een animator op Speelplein De Ploeter wordt stopgezet.

Punt 19. Administratieve organisatie
19.1.

2019/CBS/2358 - 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.
19.2.

2019/CBS/2360 - 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.
19.3.

2019/CBS/2444 - Inzagerecht raadsleden

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

Punt 20. Personeel
20.1.
2019/CBS/2286 - Bijkomende aanstelling vrijwilligers- Monitoren speelpleinwerking en/of
jeugdactiviteiten Buddy zomerwerking 2019
De Jeugddienst organiseert jaarlijks tijdens de schoolvakanties en op sommige woensdagnamiddagen de
meest uiteenlopende jeugdactiviteiten voor kleuters en lager schoolgaande kinderen uit Anzegem.
Hiervoor wordt er beroep gedaan op monitoren die als vrijwilliger worden aangesteld.
20.2.

2019/CBS/2419 -Aanstelling vrijwilliger - Logistieke ondersteuning gemeentelijke recepties
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Het college beslist om een vrijwilliger aan te stellen die kan helpen als logistiek medewerker op
gemeentelijke recepties. ,

Punt 21. Burgerlijke stand en Burgerzaken
21.1.

2019/CBS/2274 - Huisnummering Houtzagerijstraat

Het college beslist huisnummers toe te kennen aan de Houtzagerijstraat.

Punt 22. Openbare werken
22.1.

2019/CBS/2331 - Zaterdag 24 augustus 2019 - 49ste Belgische Jumbo run (motorondrit)

Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van de 49ste Belgische Jumbo run om op zaterdag
24 augustus 2019 hun doortocht te organiseren doorheen Anzegem.
22.2. 2019/CBS/2334 - Zaterdag 14 september en zondag 15 september 2019 - Fietstocht - WTC
De Bevernaar
·
Het college besluit kennis te nemen van de aanvraag van WfC De Bevernaar om op zaterdag 14
september en zondag 15 september 2019 hun doortocht te organiseren doorheen Anzegem.

Punt 23. Patrimonium
23.1.

2019/CBS/2367 - Kennisname verslag raad van bestuur Eigen Haard - 4 juli 2019

Het college neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 4 juli 2019 van SHM Eigen Haard.

Punt 24. Mobiliteit en verkeersveiligheid
24.1. 2019/CBS/2372 - Fietsverbinding Anzegem-Waregem langs Walskerke en fietsverbinding
Grote Leiestraat-Kleine Leiestraat - verwerven grond - kennisname schattingen
Het college neemt kennis van de schattingen voor de grondverwervingen voor de realisatie van de
fietsverbinding Anzegem-Waregem en de fietsverbinding Grote Leiestraat-Kleine Leiestraat.

Punt 25. Administratieve organisatie
25.1.

2019/CBS/2339 - Verslagen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het college neemt kennis van:
verslag RVB Leiedal van 14 juni 2019
verslag RVB Psilon van 8 april 2019 en 15 mei 2019
Verslag AV Psilon van 18 juni 2019

Punt 26. Personeel
26.1.
2019/CBS/2293 - Aanpassing kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen (1 juli 2019 '- 30
juni 2020)
Het college neemt kennis van de nieuwe bedragen i.v.m. de kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen
die vanaf 1 juli 2019 van toepassing zijn.
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26.2.

2019/CBS/2378 - Kennisname verslag syndicaal overleg 24 juni 2019

Het college neemt kennis van het verslag van het syndicaal overleg van 24 juni 2019

Punt 27. Onderwijs
27.1.

2019/CBS/1646 - Schade bus 1 RJB780 - herstel

Het college neemt kennis van de lichte schade die bus 1 RJB780 opliep op vrijdag 3 mei 2019 en laat de
schade herstellen.

Punt 28. Mobiliteit en verkeersveiligheid
28.1. 2019/CBS/2338 - Tijdelijk verkeersreglement - op maandag 8 juli 2019 tussen 6u en 18u verkeersvrij houden van deel van de straat te Domien Veysstraat - aktename besluit van de
burgemeester van 4 juli 2019.
Het college neemt akte van het besluit van de burgemeester d.d. 4 juli 2019 m.b.t. het tijdelijk
verkeersreglement op maandag 8 juli 2019 tussen 6u en 18u - verkeersvrij houden van deel van de
straat te Domien Veysstraat.

Punt 29. Woonbeleid
29.1.

2019/CBS/2279 - Beter Wonen: Evaluatienota werkingsjaar 1

Het agentschap Wonen Vlaanderen bezorgde initiatiefnemer Leiedal een evaluatienota van het
intergemeentelijk samenwerkingsproject Beter Wonen voor werkingsjaar 1 (1/1/2018 - 31/12/2018).

Punt 30. Omgevingsdossiers
30.1.
2019/CBS/2268 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019074639 -0/2019/96, voor
bouwen van een halfopen 1000m3 woning met voorafgaande sloop, gelegen Sterrestraat 1 8573
Anzegem - kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie B, nummer 0093B -0099A - 0094B.
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019074639- 0/2019/96 voor Bouwen van
een halfopen 1000m3 woning met voorafgaande sloop, gelegen Sterrestraat 1 8573 Anzegem
30.2.
2019/CBS/2288 - Onderzoek scheidingsmuren project OMV_2019074249 - 0/2019/91, voor
bouwen van een berging, gelegen Oudstrijdersstraat 3 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1ste
afdeling, sectie E, nummer 0146W 2.
Het college neemt kennis van het onderzoek scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor
gemene eigendom voor het omgevingsproject project OMV_2019074249 - 0/2019/91 voor bouwen van
een berging , gelegen Oudstrijdersstraat 3 8570 Anzegem.
30.3.
2019/CBS/2301 -Aanvraag omgevingsvergunning - Project OMV_2019063005 - 0/2019/110
- Koffiebranderij Deprez - Jagershoek 4
Kennisname aanvraag omgevingsvergunning - Project OMV_2019063005 - Koffiebranderij Deprez,
Jagershoek 4-8570 Anzegem
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30.4. 2019/CBS/2302 - Openbaar onderzoek project OMV_2019049048 - 0/2019/58 voor het
bouwen van 3 woningen, gelegen.Hoogkouter - kadastraal bekend: 5e afdeling, sectie B, nummer
0594E.
Het college neemt kennis van het openbaar onderzoek voor het omgevingsproject project
OMV_2019049048 - 0/2019/58 Kris Vanderplasschen, voor het bouwen van 3 woningen gelegen
Hoogkouter - kadastraal bekend: ANZEGEM 5 AFD (TIEGEM), sectie B, nummer 0594E.
Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: het bouwen van 3 woningen.
Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019049048
Periode openbaar onderzoek: 8 juli 2019 tot en met 6 augustus 2019
Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: het
bouwen van 3 woningen.
Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Hoogkouter - kadastraal bekend: ANZEGEM 5
AFD (TIEGEM), sectie B, nummer 0594 E.
Naam van de aanvrager of exploitant: Kris Vanderplasschen
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_2019049048) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Punt 31. Energie en nutsleidingen
31.1. 2019/CBS/2311 - Onderhoud/herstelling openbare verlichting in het kader van het
gelimiteerd mandaat
·
Het college neemt kennis van de herstelling aan het openbaar"verlichtingsnet die door Fluvius zal worden
uitgevoerd.
·
De voorzitter sluit de vergadering om 20u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens het college,
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College van burgemeester en schepenen
Publicatieverslag

Algemeen directeur,

r - voorzitter,

Sonja Nuyttens
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