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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 17 NOVEMBER 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. - Nazicht agenda gemeenteraad. 

BESLUIT 

 De agenda voor behandeling in zitting van de eerstvolgende gemeenteraad wordt nagezien en punt 

per punt wordt het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepenen aangeduid, dat de 

voorziene agendapunten op de raadszitting van maandag aanstaande zal inleiden. 

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

Onderwerp 3. - Afleveren omgevingsvergunning 2020095735 -2020/275 voor een bijstelling 

van de verkaveling Fase I, loten 1 t.e.m. 43, Avelgemstraat 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020105975 - 2020/293 voor het bouwen van 

een ééngezinswoning, Kazernestraat 9 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020114099 - 2020/316 voor het aanleggen 

van een zwembad, Den Helder 11, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020090909 - 2020/253 voor een bijstelling 

van een verkaveling gelegen aan het Europaplein 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 7. - Aktename van de melding 2020137923  2020/407 voor de overname van een 

timmeratelier, gelegen Bellegemstraat 55, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Aktename van de melding 2020146527   2020/403 voor het plaatsen van een 

propaangastank gelegen Ter Klare 7, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020092802 - 2020/307 voor het bouwen van 

een hobbystal voor dieren, Kroonstraat 10 8551 Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Weigeren omgevingsvergunning 2020085801 - 2020/254 voor het verbouwen 

van handelsruimte  + woning tot 2 woningen, Scheldestraat 2A - 2B 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 11. - Weigeren omgevingsvergunning 2020113352 - 2020/318 voor het plaatsen 

van een afsluiting, Berkenlaan 16 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te weigeren. 

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

Onderwerp 12. - Verlenen advies omgevingsvergunning 2019097451 voor wijzigingsverzoek 

middelgrote windturbines gelegen Sint-Pietersbruglaan 1, 8552 Moen. 

BESLUIT 

 De gemeente Zwevegem volhardt in haar oorspronkelijk voorwaardelijk gunstig advies waarvan de 

inhoud alhier als integraal hernomen moet beschouwd worden met betrekking tot de plaatsing van 

middelgrote windturbines IMOG Moen met adres te 8552 Zwevegem-Moen, St.Pietersbruglaan 1. 

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

Onderwerp 13. - Verlenen omgevingsvergunning 2020117679 - 2020/338 voor het bouwen 

van een eengezinswoning, Otegemstraat naast 256, 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarde. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Toekenning subsidie herbruikbare luiers. 

BESLUIT 

 Het college kent de aanvragers een subsidie toe voor het gebruik van herbruikbare luiers. 

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

Onderwerp 15. - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering voor het bouwen van 

een nieuwe gemeenteschool in Heestert. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het proces-verbaal van 

definitieve oplevering voor het bouwen van een nieuwe gemeenteschool in Heestert. 

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

Onderwerp 16. - Goedkeuring gunning van de opdracht voor het vervangen van de ramen in 

de pastorij op het Theofiel Thoyeplein te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de gunning van de opdracht 

voor het vervangen van de ramen in de pastorij op het Theofiel Thoyeplein te Zwevegem. 

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

Onderwerp 17. - Goedkeuring opdracht en gunning voor de aankoop van 

boomkwekerijproducten - inboet bomen najaar 2020. 

BESLUIT 

 Het college keurt de opdracht en gunning voor de aankoop van boomkwekerijproducten - inboet 

bomen najaar 2020 goed. 

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

Onderwerp 18. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 19/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 19/2020. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 19. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 20/2020. 

BESLUIT 

 Het college kent een subsidie toe voor de aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen - 

aanvraagnummer 20/2020. 

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

Onderwerp 20. - Goedkeuring aanvraag voor het aanpassen van de bestaande bewegwijzering 

van NV Bekaert: verwijderen van oude bewegwijzering en plaatsen van 11 x 2 

nieuwe wegwijzers. 

BESLUIT 

 Het college keurt de aanvraag voor het plaatsen van wegwijzers goed. 

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

Onderwerp 21. - Goedkeuring afkoppelingssubsidies aan particulieren in kader van het 

collectief plaatsen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA's) in Zwevegem (fase 11). 

BESLUIT 

 Het college keurt de afkoppelingssubsidies goed. 

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

Onderwerp 22. - Toekennen grondvergunning 237-95. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 23. - Toekennen grondvergunning 192-14. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24. - Toekennen grondvergunning 313-15. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 25. - Toekennen grondvergunning 273-13. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 26. - Toekennen grondvergunning 198-75. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 27. - Toekennen grondvergunning 174-10. 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 28. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 264-09. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

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

Onderwerp 29. - Ambtshalve schrapping 187-66. 
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BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Driesstaat 14, 8554 Sint-Denijs, van 

ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 30. - Ambtshalve schrapping 086-92. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Olmenlaan 12, 8553 Otegem, van 

ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 31. - Ambtshalve schrapping 110-26. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Driesstraat 22, 8554 Sint-Denijs, van 

ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van dit 

besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 32. - Ambtshalve schrapping 346-97. 

BESLUIT 

 Het college beslist om betrokkene, laatst officieel ingeschreven te Otegemstraat 159, 8550 Zwevegem, 

van ambtswege te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. Een melding van 

dit besluit zal aangebracht worden in het bevolkingsregister van de gemeente Zwevegem. 

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

Onderwerp 33. - Goedkeuring overeenkomst "bezetting ter bede" Transfo Labo. 

BESLUIT 

 Het college keurt de overeenkomst "bezetting ter bede" tussen gemeente en Transfo Labo goed. 

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

Onderwerp 34. - Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor pop-up camping op Transfo. 
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BESLUIT 

 Het college keurt de gebruiksovereenkomst pop-up camping op Transfo goed. 

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

Onderwerp 35. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 36. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 37. - Toekennen winterterras aan eet- en sfeercafé Hert & Ziel Moen. 

BESLUIT 

 Het college verleent toestemming aan Eet- en sfeercafé Hert & Ziel voor het plaatsen van een 

winterterras, met zelfde oppervlakte als het zomerterras, voor de periode 1 oktober 2020 t.e.m. 31 

maart 2021. 

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

Onderwerp 38. - 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 

“braadinrichtingen”.  

 

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

Onderwerp 39. - Aanstelling van een diensthoofd cultuur & bibliotheek in statutair 

dienstverband.  

BESLUIT 
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 Een diensthoofd cultuur & bibliotheek wordt aangesteld in statutair dienstverband.  

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

Onderwerp 40. - Afsluiten kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd gebouwen & energie.  

BESLUIT 

 De kandidatenlijst voor de vacature diensthoofd gebouwen & energie wordt afgesloten.  

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

Onderwerp 41. - Aanstellen van een technisch assistent kinderopvang voor het schooljaar 

2020-2021. 

BESLUIT 

 Een technisch assistent kinderopvang wordt aangesteld voor het schooljaar 2020-2021. 

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

Onderwerp 42. - Aanstelling raadsman hof van Cassatie: bijdragen brandweerkosten 2006-

2010 en 2011-2012. 

BESLUIT 

 Het college stelt een raadsman aan bij het hof van Cassatie aangaande de bijdragen in 

brandweerkosten 2006-2010 en 2011-2012. 

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

Onderwerp 43. - Bespreking vraag tot Vlaamse minister Justitie en handhaving, Omgeving, 

Energie en Toerisme om de uitgevoerde wijzigingen te evalueren betreffende de 

proceduretermijn voor meldingen klasse 3. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met voorgelegd ontwerp van brief 

en de geformuleerde bemerking van de milieudienst en geeft opdracht om deze in die zin over te 

maken aan Leiedal. 

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

Onderwerp 44. - Bespreking deelname aan de nieuwe statiegeldalliantie (SGA) campagne: Yes 

We Can! 

BESLUIT 
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 Na overleg beslist het college van burgemeester en schepenen om enkel deel te nemen aan fase 1 

(communicatiecampagne in samenwerking met de dienst communicatie). 

Aan de milieudienst wordt opdracht gegeven om het standpunt van het college van burgemeester en 

schepenen over te maken aan de statiegeldalliantie. 

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

Onderwerp 45. - Bespreking standplaats Flanders Gebak. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt dat in zitting van heden een tweede aanvraag werd 

ingediend voor dezelfde locatie en op hetzelfde tijdstip, door iemand die dit doet in hoofdberoep. 

Aangezien voorrang verleend wordt aan iemand die het beroep uitoefent in hoofdberoep, beslist het 

college van burgemeester en schepenen om geen toelating te verlenen aan de aanvrager voor een 

vaste standplaats ter hoogte van het T. Toyeplein op vrijdagavond. 

 

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

Onderwerp 46. - Bespreking standplaats Gents Gebak Pauwels. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de aanvrager voor een standplaats 

op openbaar domein in Zwevegem, T. Toyeplein, iedere vrijdag-, zaterdag- en zondagavond (van 

15.00 uur tot 21.00 uur) tot en met 31 januari 2021. 

Aan de dienst lokale economie wordt opdracht gegeven om de aanvrager op de hoogte te brengen. 

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

 

 

 


