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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 9 JUNI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Isabelle Degezelle, dd. algemeen directeur voor agendapunt 11 

Afwezig: Jan Vanlangenhove, algemeen directeur afwezig voor agendapunt 11 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Vaststellen agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 Het college stelt de agenda vast voor de gemeenteraad van 22 juni 2020. 

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

Onderwerp 3. - Aktename van de melding 2020060347 - 2020/181 voor het verbouwen van 

een woning, Kwadepoelstraat 39 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020063307 - 2020/172 voor het herstellen en 

onderhoud van klein materieel gelegen Avelgemstraat 118 bus A, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Aktename van de melding 2020068166 - 2020/183 voor tijdelijke bemaling 

voor regenputten gelegen Transfostraat, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020028166 - 2020/67 voor het bouwen van 

een garage, Heestertstraat 1, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020022077 - 2020/56 voor het bouwen van 

een woning, Bellegemstraat 32, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Goedkeuren verzoek tot optreden als architect voor het verbouwen van de 

eigen woning. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met de vraag van verzoeker om in eigen naam op te treden als 

architect tot het opmaken van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen 

van de eigen woning met kadastrale ligging Moenstraat 2, 8554 Sint-Denijs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 10. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 11. - Kennisname ontwerp betreffende heraanleg voetpaden 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontwerp betreffende de heraanleg van de voetpaden in 2020. 

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

Onderwerp 12. - Kennisname heropstart gemeenteonderwijs. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de planning omtrent de heropstart van het gemeentelijk onderwijs vanaf 

8 juni 2020. 

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

Onderwerp 13. - Kennisname besluiten van de algemeen directeur. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur in de maand mei 2020. 

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

Onderwerp 14. - 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. 



  
Bekendmaking webtoepassing op datum van 17 juni 2020 

 

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

Onderwerp * - Regeling werkzaamheden college van burgemeester en schepenen. 

BESLUIT 

Volgens de officiële planning is er geen zitting van het college voorzien op 21 en 28 juli en 4 en 11 

augustus 2020. 

Het college beslist om op 4 augustus 2020 een zitting te organiseren in functie van 

stedenbouwkundige dossiers en eventueel andere dringende dossiers. 

 

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

 

 

 


