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BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN 20 OKTOBER 2020 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 

schepenen; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Kristof Vromant, schepen 

 

 

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. - Kennisname beroep tegen beslissing met betrekking tot de 

omgevingsaanvraag voor het adres Pontstraat 89 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 4. - Afleveren omgevingsvergunning 2020084279 - 2020/243 voor het verbouwen 

en uitbreiden van een woning, Winkelstraat 30 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 5. - Afleveren omgevingsvergunning 2020085607 - 2020/234 voor het bouwen van 

30 ééngezinswoningen, Pieter Breughelstraat en Jacob Jordaenstraat 8550 

Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 6. - Afleveren omgevingsvergunning 2020114701 - 2020/324 voor het verkavelen 

van grond, Heestertstraat te 8553 Otegem. 

BESLUIT 

 Het college beslist om de omgevingsvergunning af te leveren. 

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

Onderwerp 7. - Afleveren omgevingsvergunning 2020106660 - 2020/299 voor het slopen van 

een berging, bureau, bouwen berging, gevelbepleistering + isoleren straatgevels, 

aanbrengen gevelreclame, Avelgemstraat 53A 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 8. - Afleveren omgevingsvergunning 2020111448 - 2020/309 voor het bouwen van 

een ééngezinswoning, Kazernestraat 7, 8554 Sint-Denijs. 

BESLUIT 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 9. - Afleveren omgevingsvergunning 2020082583 - 2020/230 voor het slopen van 2 

woningen en verkavelen van de grond Deerlijkstraat 18 - 20 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 10. - Afleveren omgevingsvergunning 2020088136 - 2020/237 voor het bouwen 

van een alleenstaande eengezinswoning met carport, Gauwelstraat 113 8551 

Heestert. 

BESLUIT 

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

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

Onderwerp 11. - Goedkeuring van procesnota en voorontwerp RUP gemeentepark. 

BESLUIT 

 Het college keurt de procesnota en het voorontwerp RUP gemeentepark goed. 

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

Onderwerp 12. - Regularisatie van de eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van 

dolomiet op de Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem. 

BESLUIT 

 Het college keurt de regularisatie van de eindafrekening van de opdracht voor het vervangen van 

dolomiet op de Gemeenteschool de Groene Kouter te Zwevegem goed. 

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

Onderwerp 13. - Toekennen van een subsidie voor de aanleg en/of onderhoud van kleine 

landschapselementen - aanvraagnummer 17/2020. 

BESLUIT 

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

aanvraagnummer 17/2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 14. - Goedkeuring eindafrekening van de opdracht voor het aanbrengen van een 

rode koudplast slijtlaag op de polybeton verharding rondom het Gemeentepunt 

Zwevegem.  

BESLUIT 

 Het college keurt de eindafrekening goed. 

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

Onderwerp 15. - Toekennen grondvergunning 273-74. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 16. - Toekennen grondvergunning 218-51. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 17. - Toekennen grondvergunning 334-53. 

 

BESLUIT 

 Het college kent de grondvergunning toe. 

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

Onderwerp 18. - Hernieuwen bestaande grondvergunning 271-67. 

BESLUIT 

 Het college keurt de hernieuwing van de grondvergunning goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19. - Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 

achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of tijdstippen - Aanslagjaar 2020 - 

7° deel. 

BESLUIT 

 Het belastingkohier van de gemeentelijke belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen 

gestort of achtergelaten op niet-reglementaire wijzen en/of plaatsen en/of tijdstippen wordt door het 

college van burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor 2 kohierartikels. 

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

Onderwerp 20. - Bestellingen. 

BESLUIT 

 Het college keurt de bestellijsten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 21. - Mandaten. 

BESLUIT 

 Het college keurt de mandaten goed en stelt deze betaalbaar. 

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

Onderwerp 22. - Kennisname verslag dagelijks bestuur Woonwijs van 1 oktober 2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van het dagelijks bestuur Woonwijs van 1 oktober 2020. 

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

Onderwerp 23. - Kennisname verslag adviesraad groen en bebloeming van 22 september 

2020. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van 22 september 2020. Dit verslag wordt ter kennisgeving 

voorgelegd in een volgende gemeenteraadszitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 24. - Kennisname verslag Bouwkundig Erfgoed. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering Bouwkundig Erfgoed van 5 oktober 

2020. 

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

Onderwerp 25. - Kennisname opvolging van rapport bezoek deputatie. 

BESLUIT 

 Het college neemt kennis van het antwoord van de provincie op de vragen die geformuleerd werden 

ten aanzien van de gedeputeerden. 

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

Onderwerp 26. - Kennisname vergaderkalender 2021 CBS/VB/GR/OR/BCSD/MAT. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergaderkalender 2021 

CBS/VB/GR/OR/BCSD/MAT. 

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

Onderwerp 27. - 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 28. - Bespreking fietsveiligheidscampagne voor gemeenten en steden. 

BESLUIT 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te schrijven voor de gratis fietscampagne 

van de VSV. 

 

 

 


