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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 30 JUNI 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Afwezig: Raf Deprez, schepen afwezig voor agendapunt 6 

 

 

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 13 juli 2020. 

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

Onderwerp 3. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Sint-Pietersbruglaan1, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep. 

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

Onderwerp 4. - Aktename van de melding 2020034952  2020/84 voor het plaatsen van een 

bovengrondse propaangastank gelegen Trekweg 3, 8552 Moen - regularisatie. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om akte te nemen van de regularisatie. 

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

Onderwerp 5. - Aktename van de melding 2020082164 - 2020/213 voor het plaatsen van 

filters met zuigerpomp. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Aktename van de melding 2020082045 - 2020/217 voor Zomerdorp 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020034261 - 2020/122 voor het plaatsen van 

een hellend dak bovenop een bestaande berging, Hinnestraat 21 te 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020042684 - 2020/123 voor het bouwen van 

een woning, Trekweg 20A 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026775 - 2020/64 voor het plaatsen van 

een carport, Ellestraat 77A 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 
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 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020046702 - 2020/130 voor het verbouwen 

van een woning, Guido Gezellestraat 32, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2020057893 - 2020/156 voor het plaatsen 

van een herkenningstotem De Pluim, Oudenaardsesteenweg t.h.v. nr. 21 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020029327 - 2020/71 voor het bouwen van 

8 woningen, Ingooigemstraat 2 - 4 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020042709 - 2020/124 voor het uitbreiden 

van woning in functie van zorgwonen - regularisatie carport, Bossuitstraat 30 8552 

Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020060568 - 2020/161 voor het vellen van 

bomen, Moense Beekstraat 27 8552 Moen. 

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

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

Onderwerp 15. - Weigeren omgevingsvergunning 2020034101 - 2020/117 voor het plaatsen 

van een publiciteitsbord, Keiberg 75, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring gunning voor het vervangen van de verlichtingsarmaturen op 

atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 en de voetbalterreinen KV Zwevegem 

Sport en KFC Moen. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de gunning voor het vervangen 

van de verlichtingsarmaturen op atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt3 en de voetbalterreinen 

KV Zwevegem Sport en KFC Moen. 

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

Onderwerp 17. - Politieverordening zone 30 Zomerstraat Sint-Denijs vanaf 22 juni tot en met 

13 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 18. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 19. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20. - 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 21. - Bespreking beleids- en ontsluitingsplan Transfo 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beleids- en ontsluitingsplan Transfo 

2020. 

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

 

 

 


