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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 25 AUGUSTUS 2020 
 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

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

Desloovere, Marc Claeys, schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Raf Deprez, schepen verontschuldigd voor agendapunt 1 t.e.m. 15 

 

 

Onderwerp 1. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

 Het college keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

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

Onderwerp 2. - Afleveren omgevingsvergunning 2020056740 - 2020/152 voor het bouwen van 

een tuinhuis met overkapping, Remi Deprezstraat 33 8551 Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020081404 - 2020/223 voor het aanleggen 

van een zwembad (regularisatie), Ellestraat 77B 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020053391 - 2020/151 voor het verkavelen 

van gronden, Schoolstraat 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020026456 - 2020/215 voor het inrichten 

van een appartement in een vroeger bankkantoor, Driesstraat 2 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 6. - Verlenen toelating voor de muziekactiviteit: Kubbtornooi met live-optreden 

i.o.v. Chiro Sint-Denijs op 19 september 2020 in open lucht, Kerkeberg, 8554 Sint-

Denijs (ref. muz1084-2020). 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor de muziekactiviteit. 

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

Onderwerp 7. - Aktename van de melding 2020105262 - 2020/288 voor het houden van 5 

honden gelegen Kapellestraat 36, 8552 Moen. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Goedkeuring opdracht en gunning voor het plaatsen van een 

gebouwenbeheersysteem in Sportpunt 1 te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de opdracht en gunning voor het plaatsen van een 

gebouwenbehersysteem in Sportpunt 1 te Zwevegem. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9. - Goedkeuring ondersteuning van het strategisch project 'Open (de) Ruimte' in 

uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, op initiatief van de 

intercommunale Leiedal en de provincie West-Vlaanderen.  

BESLUIT 

 Het college verleent goedkeuring aan de ondersteuning van het strategisch project 'Open (de) Ruimte'. 

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

Onderwerp 10. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het reinigen van 

(baan)grachten in Zwevegem voor dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuren politieverordening Zwevegems Waterfeest op 6 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 

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

Onderwerp 12. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 13. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Kennisname van de schorsing van de definitieve vaststelling van het 

gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan De Geit voor de deputatie van de provincie 

West-Vlaanderen. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de schorsing van de definitieve vaststelling van het gemeentelijke 

ruimtelijk uitvoeringsplan De Geit voor de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. 

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

Onderwerp 15. - 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 16. - Bespreking Lokaal klimaatproject deelmobiliteit: deelwagens. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op dit voorstel. 

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

Onderwerp 17. - Bespreking E-talage. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op deze vraag, maar wenst eerst te 

proberen via een stadsapp. Het college wenst de visie van de ambtenaar lokale economie hierover af 

te wachten. 

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

 

 

 


