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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 4 AUGUSTUS 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Claeys, schepenen; 

Elke De Ridder, dd. algemeen directeur 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, Marc Desloovere, 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 2020074654 - 2020/202 voor het verbouwen 

van een woning gelegen Wulfsbergstraat 20, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020056775 - 2020/187 voor het slopen van 

bijgebouwen + het renoveren en uitbreiden van bestaande woning, 

Demeesterstraat 20, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020077364 - 2020/207 voor het verbouwen 

van een woning, Koutermanstraat 2B, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020075802 - 2020/208 voor het bouwen van 

garages, Guido Gezellestraat 49, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020044274 - 2020/144 voor het uitbreiden 

van een vrijstaande woning, Keiberg 101, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020064212 - 2020/177 voor het plaatsen van 

publiciteitsbord, Kortrijkstraat 105, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020038697 - 2020/108 voor het plaatsen van 

een terrasoverkapping, Ommegangstraat 9, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020036256 - 2020/94 voor het verbouwen 

schuur, nieuw bijgebouw, slopen bijgebouw en IIOA gelegen Vierkeerstraat 54, 

8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020011748 - 2020/87 voor het bouwen van 

een loods, regularisatie afdak, waterput, betonverharding en iioa gelegen 

Beekstraat 41, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Afleveren omgevingsvergunning 2019122767 - 2020/126 voor het bouwen 

van een afdak, overdekte mestopslag, sleufsilo, uitbreiden en erfverharding en 

iooa gelegen Kooigemstraat 69, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 12. - Afleveren omgevingsvergunning 2020059936 - 2020/176 voor de aanleg van 

plantenkweekbedden, Tiegemstraat, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 13. - Afleveren omgevingsvergunning 2020069976 - 2020/191 voor het plaatsen 

van een zwembad en terras, Langwaterstraat 1, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

Onderwerp 14. - Afleveren omgevingsvergunning 2020059966 - 2020/178 voor het bouwen 

van een bedrijfswoning en kantoor - regulariseren van betonverharding, 

Diesveldstraat 6, 8553 Otegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 15. - Aktename van de melding 2020095369 - 2020/260 voor plaatsen van een 

veranda, Modest Rohaertstraat 7, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 16. - Aktename van de melding 2020090556 - 2020/245 voor life is live concerten. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 17. - Aktename van de melding 2020088532 - 2020/235 voor 

airconditioningsinstallaties gelegen Kortrijkstraat 75, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 18. - Aktename van de melding 2020088534 - 2020241 voor koelinstallaties op de 

exploitatie gelegen Blokkestraat 41A bus 2, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Aktename van de melding 2020094425 - 2020/255 voor regularisatie 

bestaande vergunning “metaalbewerking” met uitbreiding van een bestaande 

opslagtank voor stookolie, Molenstraat 2, 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 20. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Klein Ronsestraat 15 en advies aan provincie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het beroep en brengt een advies uit aan de provincie ter voorbereiding 

van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar en de hoorzitting. 

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

Onderwerp 21. - Kennisname van akte van afstand van omgevingsvergunning op naam van 

Vanden Heede Jean-Pierre voor het bouwen van 5 wooneenheden met bijhorende 

parkeerplaatsen, gelegen Otegemstraat 185, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de akte van afstand. 

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

Onderwerp 22. - Schrapping uit leegstandsregister: Vichtestraat 29 te 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de betrokken woning te schrappen uit het leegstandsregister. 

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

Onderwerp 23. - Schrapping percelen Lettenhofpark (via een gemotiveerde verklaring) en OBO 

site oud Zwembad. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de vooropgestelde timing voor 

schrapping percelen Lettenhofpark en OBO site oud Zwembad. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Aanvraag parkeerplaats mindervaliden, Sint-Denijsplaats 21 te 8554 Sint-

Denijs. 

BESLUIT 

 Het college verleent geen toelating om een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien op 

voorgestelde locatie. 

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

Onderwerp 25. - Goedkeuren politieverordening verkeersvrije zondagen Otegemstraat vanaf 2 

augustus tot en met 13 september 2020. 

BESLUIT 

 Goedkeuren politieverordening verkeersvrije zondagen Otegemstraat vanaf 2 augustus tot en met 13 

september 2020. 

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

Onderwerp 26. - Afsprakennota Leiedal 2020-29: goedkeuring deelproject natuur- en 

bosontwikkelingsplan. 

BESLUIT 

 Afsprakennota Leiedal 2020-29: goedkeuring deelproject natuur- en bosontwikkelingsplan 

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

Onderwerp 27. - Organisatie speelstraat Rozenstraat te Moen van 17 augustus - 21 augustus 

2020. 

BESLUIT 

 Het college gaat akkoord met de organisatie van een speelstraat in de Rozenstraat te Zwevegem voor 

de periode 17 augustus - 21 augustus 2020. 

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

Onderwerp 28. - Aanvraag bijzondere toelage septemberkermis Sint-Denijs - project relance 

plaatselijke horeca. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor de septemberkermis van Sint-Denijs. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 29. - Aanvraag bijzondere toelage Zomerdorp 2020 te Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor Zomerdorp 2020. 

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

Onderwerp 30. - Aanvraag bijzondere toelage i.k.v. voorstelling project Tuin van Adem en Eten 

- infotainment filmavond. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor de organisatie van de voorstelling van het 

project Tuin van Adem en Eten - infotainment filmavond. 

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

Onderwerp 31. - Aanvraag bijzondere toelage Moen Live op Zomerdorp Heestert. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag bijzondere toelage goed voor de organisatie van optredens door Moen 

Live op het Zomerdorp Heestert op 26 juli 2020. 

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

Onderwerp 32. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 33. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 34. - Kennisname ontslag van een deskundige informatiebeheer aangesteld met 

een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.  
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BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontslag. 

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

Onderwerp 35. - Toekennen premie buurtwinkel Annelies Glorieux. 

BESLUIT 

 Het college keurt de uitbetaling van de premie goed. 

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

Onderwerp 36. - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de 

techniekacademie 2020-2026. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst. 

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

Onderwerp 37. - Kennisname verslag Directieoverleg Gemeentelijk Onderwijs Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde verslagen van het 

directieoverleg gemeentelijk onderwijs Zwevegem van 10 en 24 juni én 10 juli 2020. 

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

Onderwerp 38. - Kennisname verslag Minaraad d.d. 6 juli 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag Minaraad d.d. 6 juli 2020. 

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

Onderwerp 39. - Kennisname verslag Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Bouwkundig Erfgoed van 6 juli 2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 40. - Kennisname verslag werkgroep ‘Herbestemming Kerk St Jozef Werkman’ d.d. 

13 juli 2020. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag. 

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

Onderwerp 41. - 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 42. - Bezwaar omgevingsvergunning BSV Harelbeke. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om bezwaar in te dienen. 

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

Onderwerp 43. - Vrije dag leerkrachten islam op het suikerfeest. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het voorstel om de 

leerkrachten islam een vrije dag toe te kennen op het suikerfeest. 

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

 

 

 


