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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 29 SEPTEMBER 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. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Hoge Weg 2A, 8552 Moen 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 3. - Aktename van de melding 2020105661  2020/313 voor de hernieuwing van de 

melding gelegen Laatste Oortje 15, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020084301 - 2020/271 voor het gelijkvloers 

uitbreiden van de keuken, Klein Ronsestraat 83 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020088143 - 2020/273 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning, Bellegemstraat 31 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020099968 - 2020/280 voor het aanbrengen 

van gevelbekleing - crepi, Harelbeekstraat 65 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020109114 - 2020/295 voor het bouwen van 

bouwen van een carport, tuinberging, fietsenstalling en gevelwerken (zijgevel), 

Otegemstraat 375 te 8550 Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020023938 - 2020/72 voor het verkavelen 

van gronden, Otegemstraat 289 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Weigeren omgevingsvergunning 2020055972 - 2020/195 voor het bouwen van 

een meergezinswoning en een hoogspanningscabine, Stijn Streuvelsstraat 41 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

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

dolomiet op de Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college geeft goedkeuring aan de eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van 

dolomiet op de Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem. 

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring indiening pilootproject Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2020 - 

project Kortrijk / Zwevegem - thema blauwgroen netwerk.  

BESLUIT 

 Het college keurt de indiening van het projectvoorstel pilootproject BVR - thema blauwgroen netwerk 

goed.  

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

Onderwerp 12. - Goedkeuring gunning voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020 

(2e herhaling 2018). 

BESLUIT 

 Het college keurt de gunning goed. 

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

Onderwerp 13. - Goedkeuren politieverordening verlenging zone 30 Zomerstraat Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college keurt de politieverordening goed. 



 

  
Bekendmaking webtoepassing op datum van ………. 

 

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

Onderwerp 14. - Aanvraag bijzondere toelage van de Culturele Centrale Zwevegem i.f.v. lezing 

viroloog Van Ranst Marc op 27 oktober 2020. 

BESLUIT 

 De bijzondere toelage van de Culturele Centrale Zwevegem i.f.v. lezing viroloog Van Ranst Marc op 27 

oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

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

Onderwerp 15. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een tweewekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“textiel en lederwaren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een tweewekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“vlees, wild en gevogelte 

”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 17. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een wekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“vlees, wild en gevogelte”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een wekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“allerlei voeding en bereidingen 

”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een tweewekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“textiel en lederwaren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 20. - Toekennen vast abonnement voor standplaats op de wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college beslist een tweewekelijkse standplaats te voorzien op de openbare markt voor de categorie 

“textiel en lederwaren”. Deze standplaats wordt vastgelegd in het marktplan. 

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

Onderwerp 21. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de stopzetting van het abonnement wekelijkse markt. 

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

Onderwerp 22. - Kennisname stopzetting abonnement wekelijkse markt. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van de stopzetting van het abonnement wekelijkse markt. 

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

Onderwerp 23. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature deskundige omgeving. 

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature deskundige omgeving wordt afgesloten. 

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

Onderwerp 24. - Vaste aanstelling in statutair verband van een diensthoofd GIS, mobiliteit & 

infrastructuur na afloop van de proefperiode.  
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BESLUIT 

 Het diensthoofd GIS, mobiliteit & infrastructuur wordt, na afloop van de proefperiode, vast aangesteld 

in statutair verband.  

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

Onderwerp 25. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 26. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 27. - Kennisname verslag Minaraad d.d. 1 september 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de Minaraad. 

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

Onderwerp 28. - Kennisname verslag Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Bouwkundig Erfgoed van 7 september 

2020. 

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

Onderwerp 29. - Kennisname inhoud Infopunt. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoudstafel voor de volgende 

uitgave van het gemeentelijk magazine Infopunt. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 30. - Kennisname ontslag wegens pensionering van diverse medewerkers.  

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het ontslag wegens pensionering. 

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

Onderwerp 31. - 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 32. - Bespreking Dag van de Trage Weg 2020. 

BESLUIT 

 Het college verklaart zich akkoord met voorgelegd voorstel van organisatie Dag van de Trage Weg 

2020. 

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

Onderwerp 33. - Bespreking advies kindergemeenteraad: rookvrije generatie. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de voorgestelde actie van de 

kindergemeenteraad om alle speelpleintjes rookvrij te verklaren en bij ieder speelplein een bordje te 

plaatsen.  

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

Onderwerp 34. - Bespreking actiedag Sp.a-afdeling Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college verleent toelating voor het plaatsen van een partytent op het grasplein tegenover 

restaurant De Harlekijn.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 35. - Bespreking verkoop fondsenwervingsmateriaal 11.11.11. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan de werkgroep 11.11.11 voor 

de verkoop van fondsenwervingsmateriaal op 3, 6 en 10 november 2020. 

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

 

 

 


