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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 31 MAART 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren omgevingsvergunning 2020034521 - 2020/83 voor de tijdelijke 

bemaling voor herstelling van zwembad gelegen Marberstraat 2 te 8554 Sint-

Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 20200034952 voor het plaatsen van een 

propaangastank gelegen Trekweg 13, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename afstandname verkaveling 541 Scheldestraat Otegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt akte van de afstandname van de verkavelingsvergunning 541.1 d.d. 11 oktober 

1972 en verkavelingswijziging 541.2 d.d. 10 maart 1999. 

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

Onderwerp 5. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2019159212 voor het bouwen van een 

jongveestal, uitbreiden IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit) gelegen 

Kwadestraat 24, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college verleent een gunstig advies. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020002558 - 2020/24 voor de minimale 

uitbreiding van de woning, Luxemburglaan 18, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2019155417 - 2019/401 voor de bijstelling 

van verkaveling, Kazernestraat 7,9,11, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020006168 - 2020/27 voor het vernieuwen 

van buitenschrijnwerk, aanbrengen isolatie en gevelbekleding, Hinnestraat 48 te 

8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Weigeren omgevingsvergunning 2020003239 - 2020/14 voor het regulariseren 

van een dak boven een carport met bijgebouw + aanvraag van regularisatie voor 

een afdak voor de caravan, Dalestraat 26A 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 10. - Schrapping uit leegstandregister. 

BESLUIT 

 De betrokken woning woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 11. - Intergemeentelijke projectstuurgroep Fietsfondsdossier Otegem Zuid. 

BESLUIT 

 Het college keurt het verslag en de aangepast nota goed en geeft volmacht aan MOW. 

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring gunning voor het onderhoud van openbaar groen in woonwijk 

Ter Winckele in Zwevegem voor dienstjaar 2020-2021. 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 13. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 10/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 10/2020. 

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

  



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 8 april 2020 

 

Onderwerp 14. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 277-02. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 15. - Vacant verklaren van de functie deskundige kinderopvang met een contract 

onbepaalde duur. 

BESLUIT 

 De functie deskundige kinderopvang wordt vacant verklaard met een contract onbepaalde duur. 

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

Onderwerp 16. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 17. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 18. - Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem - Periode 

2020-2023. - Gunning opdracht. 

BESLUIT 

 De opdracht tot behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem zal gegund worden 

aan BVBA Postalia Belgium uit Moeskroen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Kennisname verslag stuurgroep Woonwijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Woonwijs van 27 februari 2020. 

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

Onderwerp 20. - Kennisname verslag adviesraad groen en bebloeming van 25 februari 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 25 februari 2020. Dit verslag wordt ter kennisgeving 

voorgelegd in een volgende gemeenteraadszitting. 

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

Onderwerp 21. - 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 22. - Kennisname van vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 10.03.2020 

inzake Orange/gemeente Zwevegem (19/49/A). 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 10 maart 

2020. 

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

 

 

 


