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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 25 FEBRUARI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Sander De Bo, dd. algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Eliane Spincemaille, schepen afwezig voor agendapunt 5; 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2. - Aktename van de melding OMV_2020015673 voor een bronbemaling gelegen 

Jan van Eyckstraat (verkaveling Stedestraat). 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3. - Aktename van de melding OMV_2020013141 voor een schrijnwerkerij gelegen 

Spichtestraat 4, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen en de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2019161339 - 2019/421 voor het aanpassen 

van de bestaande gevels (isolatie + nieuwe gevelafwerking), Marberstraat 3 8554 

Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2019156899 - 2019/431 voor de verbouwing 

en uitbreiding van de woning en afbraak van koterijen en 2 garageboxen, 

Demeesterstraat 24, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2019141662 - 2019/400 voor het verbouwen 

van een woning en herbouwen van een bijgebouw, Vierkeerstraat 137, 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019158267 - 2019/403 voor het plaatsen van 

een overkapping over een deel van het terras, Moense Beekstraat 1 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2019161394 - 2019/419 voor het verbouwen 

van een woning, Helkijnstraat 51 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning OMV2020011075 - 2020/37 voor het plaatsen 

van containers, Kerkhofplein 4, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2019160314 - 2019/416 voor het bouwen 

van 5 garages, Albertstraat 12 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning OMV2019163 - 2019/436 voor het renoveren 

van een eengezinswoning, Schepen J. Vercruyssestraat 46, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning OMV2019156378 - 2019/407 voor het 

herbouwen van een woning op een gewijzigde plaats + bouwen van garage, 

Vinkestraat 3, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren onder voorwaarden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Derby Party op 7 maart 2020 in 

de kantine van Zwevegem Sport, Bekaertstraat 6, 8550 Zwevegem (ref. 

muz1080_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Surplace op 7 maart 2020 in 

Beologic, Jolainstraat 44, 8554 Sint-Denijs  (ref. muz1078_2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15. - Toekenning subsidie herbruikbare luiers. 

BESLUIT 

 Het college kent de aanvragers een subsidie toe voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 16. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Kwadepoelstraat 8 te 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanleg van een parkeerplaats voor mindervaliden goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17. - Goedkeuren politieverordening Wielerwedstrijd LWU Moen op 28 maart 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18. - Aanvraag voor het plaatsen van 2 wegwijzers voor Wiels NV, Deerlijkstraat 

58A te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 08/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 08/2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 07/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 07/2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 21. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 297-38. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 22. - Samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Financiën en gemeente 

Zwevegem i.k.v. zitdagen aangifte belastingen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst, af te sluiten tussen de FOD Financiën en gemeentebestuur Zwevegem 

i.k.v. zitdagen aangifte belastingen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23. - Principiële goedkeuring Buitenspeeldag 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring voor deelname aan de 

Buitenspeeldag 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Aanstelling van een technisch beambte schoonmaak met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 Een technisch beambte schoonmaak wordt aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 25. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 26. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 27. - Overdracht niet aangerekende kredieten. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt bijgevoegd overzicht van niet aangerekende 

kredieten 2019 gemeente Zwevegem goed in functie van overdracht naar 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 28. - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem periode 

2020-2023. - Goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners. 

BESLUIT 

 De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht “Behandeling uitgaande post 

van gemeente en OCMW Zwevegem – periode 2020-2023” wordt opgestart en de lijst met aan te 

schrijven dienstverleners wordt goegekeurd. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 29. - Kennisname verslag Conferentie van Burgemeesters. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 13 december 2019. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 30. - Kennisname diverse verslagen/notulen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van alle verslagen en notulen van diverse samenwerkingsverbanden en 

verenigingen en rechtspersonen waarin de gemeente vertegenwoordigd is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 31. - Kennisname en bespreking wijkraad Knokke. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijkraad knokke en bespreekt de 

vragen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 32. - Kennisname en bespreking wijkraad Kappaert d.d. 12 februari 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de wijkraad en bespreekt de vragen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


